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Békés, boldog új évet
kívánunk olvasóinknak!

Megalakult a Kispáli Szabadidő és Sport Egyesület
dos település műfüves futballpályája is rendelkezésünkre áll.
Terveink között szerepel,
hogy az augusztusban megrendezésre kerülő Velencei-tavi túratriatlonon minél több nevezővel induljunk.
Az egyesület által szervezett sportesemények a résztve-

vőktől nem igényelnek megterhelő hozzájárulást, zömében ingyenesek lesznek. Szerencsére
a környékbeli cégek szívesen
támogatják a sporttevékenységeket magába foglaló rendezvényeket. Örömmel várjuk új
tagok, sportbarátok jelentkezését egyesületünkbe!
Böde-Tóth Zsanett

Népszerűek a különböző testmozgásos foglalkozások.

A szabadidős sportolás elősegítésének céljával új civil
szervezet alakult Kispáliban.
Lázi Norbert elnök elmondta,
hogy az egyesület nem egyetlen sportágra épül. Jelenleg a
torna, a jóga, a kerékpározás, a
nordic walking és az asztalitenisz van előtérben, de tavasztól új sporttevékenységek is
bekapcsolódnak. A fő cél, hogy
a településen élő gyerekek és
felnőttek számára lehetőséget
adjunk a rendszeres mozgáshoz, és hogy az egy idő után
általános életformává váljon.
Heti rendszereséggel kondicionáló tornára várjuk a sportolni vágyó hölgyeket. Tervezzük, hogy a megszokott alak-

formáló edzés mellett más
mozgásformákkal is – például
zumba, reggaeton – megismertessük a lakosságot. Szintén hetente pingpongozásra is lehetőséget biztosítunk a községházán. Az idősebb korosztály számára nordic walking túrákat
szervezünk.
Havonta oktató vezetésével
jógaórát tartunk külön gyereknek és felnőtteknek. Tavasztól
pedig havi rendszerességgel
szervezünk kerékpáros túrákat.
Ezeken kívül a jobb idő beköszöntével a szabadtéri sportpályánk lehetőségeit is újra birtokba szeretnénk venni, lehetőség nyílik kosárlabdázni, focizni. Igény esetén a szomszé-
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Programbőség Egerváron
Az év utolsó hónapja minden évben sűrűre sikeredik
Egerváron, így most is minden
hétre jutott legalább egy program. Az adventi vásárt követően kezdetét vette a várakozási
időszak, ami mindjárt a Mikulás eljövetelével indult. A helyi
iskolába is tett egy röpke látogatást a Télapó, majd az óvodába is ellátogatott, ahol a gyerekek nagy örömmel és vidám
versekkel várták. Most először
a nemrég indult bölcsödébe is
betekinthetett, ahová ugyancsak vitt ajándékokat. Még aznap este a közösségi házban is
ünnepség várta a falu apraját.
Először a Deák Ferenc Megyei
és Városi Könyvtár jóvoltából a
Kiskocsi zenekar ajándékozta
meg a kicsiket egy röpke műsorral, majd megérkezett a Mikulás, hogy átadja a gyerekeknek a megérdemelt csomagokat.
December 7-én ugyancsak a
faluházba várták az érdeklődőket, ahol a zalaegerszegi Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú
Művészeti Intézmény növendékei adtak koncertet. Gyerkó
Gábor polgármester a köszön-

tőjében örömét fejezte ki, hogy
már közel egy évtizede folyamatosan meg tudják rendezni
az eseményt. A fellépők többségének ráadásul valamilyen
köze is van Egervárhoz, ami
még inkább emelte a program
rangját.
December 14-én az adventi
vásárlátogatással egybekötött
kirándulást szervezett az önkormányzat. Az érdeklődők ezúttal Graz városát fedezhették
fel, ahol a város nevezetességein túl a vásári forgatagban és
az ünnepi fényekben is gyönyörködhettek.
A decemberi hónap nem
maradhatott a főtéri programok
nélkül. Már november végén
elkészült a hatalmas adventi
koszorú, és a mindenki karácsonyfája, melyhez a fát idén
Tánczos Istvánné ajánlotta fel,
míg a kétkezi munkát az önkormányzati dolgozókon túl
Győri Józsefnének, Katinak
köszönhették. A szervezők
most is más és más fellépőkkel
készültek az egyes hétvégékre.
Műsort adtak az óvodások és az
iskolások is, az utolsó hétvégén

Újjáéledőben a színjátszás
A Nemzeti Művelődési Intézet még szeptemberben indította el ismételten az országos
Pajtaszínház programját, melyhez megyénként egy-egy település csatlakozhatott. Zalából
Egervár vesz részt a felhívásban, aminek a célja a közösségteremtés, valamint a korábban oly népszerű amatőr színjátszás felélesztése. A gyors toborzást követően 12-en vágtak
neki a próbáknak, melyhez segítséget is kaptak Ecsedi Erzsébet, a zalaegerszegi Hevesi
Sándor Színház művészének
személyében. A résztvevők nevet is választottak maguknak,
SZEG lett, vagyis Színjátszók
Egervári Grémiuma.

A társaság hétről hétre több
alkalommal is találkozott a helyi közösségi házban, hogy minél többször tudják gyakorolni
az általuk kiválasztott darabot,
ami nem más, mint Illyés
Gyula Tűvé tevők című népi
komédiája.
A sok próbára azért volt
szükség, mivel január 25-én a
budapesti Nemzeti Színházban
a pajtaszínház seregszemlén
kell szerepelnie a társaságnak,
ami egyben hatalmas megtiszteltetés is minden szereplőnek.
Előtte azonban január 19én, vasárnap 17 órakor Egerváron a faluházban is bemutatják, ahová minden érdeklődőt szeretettel várnak!

Próbálnak az egervári színjátszók.

Az óvodások is aktív résztvevői voltak az adventi gyertyagyújtásnak.

Adventi koncert…

pedig Selek Réka, valamint a
helyi Zenebarátok Kórusa és a
Lakhegyi Daloskör közös műsora szórakoztatta a közönséget, majd Dankos Attila orgonaművész koncertje fokozta
az ünnepi hangulatot. Az egyes
rendezvények végén a szervezők vendégül látták a közönséget is. Volt tea, forralt bor,
zsíros kenyér, virsli, debreceni,
sőt az utolsó hétvégén goffri és
almapuncs is.
Szenteste előtti utolsó napokban elérkeztek a karácsonyi
ünnepi műsorok is. Előbb az

általános iskolában az utolsó
tanítási napon mutatták be a
tanulók Jézus születésének történetét, majd december 24-én a
templomban is előadták műsorukat a nagyszámú közönségnek.
Ugyancsak december 24-én
következett az éjféli mise, amit
már hosszú évek, sőt évtizedek
óta az tesz különlegessé, hogy
a Zenebarátok kórusának éneke
kíséri végig az Istentiszteletet.
Ők most is a Lakhegyi Daloskör tagjaival kiegészülve igyekeztek a karácsonyhoz méltó
hangulatot teremteni.

A Mikulás Egerváron

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárnak köszönhetően
a Kiskocsi együttes műsorát hallgathatták meg az egervári ünnepségen. A Mikulás fogadására nagyon sokan készültek verssel és énekkel. A nagyszakállú csomaggal jutalmazta a 10 év
alatti egervári gyerekeket.
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Sikeres pályázatok Kispáliban
Sikeres évet zárt tavaly Kispáli, számos pályázatunk kedvező elbírálásban részesült. A
fejlesztések
megvalósítására
idén kerül sor.
A Magyar Falu Program
keretében három célterületre is
eredményesen pályáztunk. A
tavaly létrehozott falugondnoki
szolgálatunkhoz, kisbusz vásárlására mintegy 13 millió forintos támogatást kaptunk. A 9

személyes falugondnoki busz
beszerzése már folyamatban
van, amelyet várhatóan áprilismájus környékén vehetünk át.
Ezen kívül 760.000 forintot
fordíthatunk a falugondnoki
szolgálatunk működtetéséhez
szükséges eszközök beszerzésére. Tavasszal megkezdődik a
Dózsa György utca aszfaltburkolatának felújítása, amelyhez
szintén közel 13 millió forintos

Mikulás-várás Vasboldogasszonyban
December 6-án, délután
17.30-kor a gyerekek legkedveltebb ünnepségére, a Mikulás-ünnepségre került sor a vasboldogasszonyi faluházban.
A gyerekek türelmetlenül, s
nagy izgalommal várták a piros
ruhás nagyszakállút. Vajon mit
hoz a zsákjában?
Hogy a várakozás ne legyen
hosszú és unalmas, az idősebb
diákok egy vidám színdarabbal
szórakoztatták a nézőket, akik
tapssal jutalmazták a szereplőket. Előadásukkal főként a
kicsiket bűvölték el, akik szívesen be is kapcsolódtak az
előadás menetébe, bár számuk-

ra mégis csak a Mikulás megjelenése, s az apró meglepetések kiosztása volt a legfontosabb.
Mire a történet véget ért,
megérkezett a várva várt Mikulás. Többen versekkel, énekekkel köszöntötték őt, s megkapták fáradozásuk jutalmát. Néhányan kicsit félve közeledtek
az ősz hajú kedves Mikuláshoz,
mások pedig bátran szavaltak
vagy énekeltek. A szülők, nagyszülők mosolyogva figyelték
csemetéiket, ahogy fogadalmat
tettek, hogy a jövőben mindig
jók lesznek.
Szermjagin Marianna

Színdarabbal várták a nagyszakállút.

Volt aki bátran, akadt aki megszeppenve vette át az ajándékot.

A pajta látványterve.

pályázati forrás áll rendelkezésünkre. A temető fejlesztésére
840.000 forint támogatásban
részesültünk, amelyből a nyár
folyamán árnyékot adó lombos
fákat telepítünk és kerti bútorokat helyezünk el a sírkertben.
A Vidékfejlesztési Program
keretén belül a Göcsej-Zala
mente Leader Egyesület pályázatán pajtaszínház létrehozására 10 millió forintot nyertünk. Az új közösségi rendezvénytér a községháza mellé

kerül. A kialakításának munkálatai tavasszal kezdődnek.
Szintén a Leader Egyesület
felhívásán a Kispáli vezette
konzorcium 17,9 millió forintos támogatásból valósíthatja
meg a térség digitális értéktárának létrehozását. Az ehhez
szükséges képalkotó lézerszkenner a tavalyi év során beszerzésre került, az építészeti és
természeti értékek digitalizálása folyamatosan zajlik.
Böde-Tóth Zsanett

Mézeskalácsot sütöttek

Szebbnél szebb mézeskalácsok készültek.

Mézeskalács sütésre gyűltek össze Vasboldogasszony lakói december 20-án este. A
program az Egervári László
Általános Iskola 3. osztályos
tanulóinak betlehemes előadásával kezdődött. Nagyon ügyesek voltak a kis nebulók, s
megteremtették a karácsonyi
hangulatot, amely csak fokozódott a mézeskalácsok díszítése
közben.
Béresné Dormán Ibolya
közreműködésével
szebbnél
szebb remekművek készültek.

Voltak, akik nagyon türelmesen
dolgoztak, de a gyerekek nagy
része hamar végzett a díszítéssel, s játékkal foglalták el
magukat. Nagyon jó volt látni,
hogy a szülők jóízűen beszélgettek egymással, s nem rohantak valami fontos dolgot elintézni.
Nagyon jól érezte magát
mindenki a rendezvényen,
mely a Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár támogatásával
valósulhatott meg.
Sz.M.
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Adventi kézműves vásár és sütiverseny
löndíjas pedig Győriné Németh
Krisztina gesztenyés-diós krémese lett. Minden további versenyző is díjazásban részesült,
Győriné Németh Krisztina
gesztenyés szelete, FerenczKoltai Bianka Raffaellója, Kovács Aranka gesztenyés krémese, Vass-Várkövi Klára cukor szalámija.
Az adventi kézműves vásáron az érdeklődők beszerezhették a karácsonyi ajándékokat,
az adventi díszeket és az ünnephez szükséges dolgokat, hiszen volt itt mézeskalács, tojás,
levendulás termékek, ékszerek,
drótékszerek, textiltermékek,
A helyi identitás és kohézió
erősítése Egervár, Csatár, Lakhegy TOP-5.3.1.-16-ZA1-201700004 pályázatból sikerült idén
megvalósítani az adventi kézműves vásárt az Egervári Kö-

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001
Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselők
továbbképzése
TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

zösségi Házban. A sütiversenyre 8 féle sütemény érkezett, 5
nevezőtől. A kóstolás után a 4
tagú zsűri, Kiss Ödönné, Annus
néni, Papp Vivien, Molnár Lajos és Gyerkó Gábor döntött a
helyezésekről és a díjakról,
mindezt természetesen úgy,
hogy nem tudták kiket rejtenek
a sorszámok. A versenyre érkezett sütiket a jótékonysági sütivásáron lehetett megvásárolni,
ahol 50 tálca finomság fogyott
el, a bevételt a faluházra fordítjuk.
Köszönjük a nevezéseket, a
zsűrizést és a vásárlást!
Az 1. Vass-Várkövi Klára
nagyi szelete, 2. Győri Józsefné
mákos szelete, 3. Győri Józsefné kókusz krémese, a kü-

mosolyoncok és számos dekorációs tárgy.
A program keretében tartotta kézműves kiállításának
megnyitóját a MOFE Para Art
Design Műhelye. Tóth Ágnesék a termékeiket az újrahasznosítás jegyében alkotják.
Az Együtt Egervárért Egyesület mézeskalács faluját is
megtekinthették a programra
látogatók, ami idén a templommal bővült.
Az adventi kézműves vásárt
színesítette az egervári táncoslányok műsora, oktatójuk Kokas Andrea és a 3. osztály betlehemes előadása, felkészítőjük
Paulovicsné Török Cecília.
Majd a Kakaó zenekar szórakoztatta a résztvevőket.

2020. január

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Jaj Lacikám!…
Laci szeret bulizni, pláne
farsangkor. Ilyenkor néha
átesik a ló túlsó oldalára,
másnap meg jön a macskajaj, a másnaposság. Lacinak
éppen ezért szent meggyőződése, hogy a leggyakoribb
fogadalom: „Legközelebb kevesebbet fogok inni”
Bár ezt még tudományos
kutatásokkal nem sikerült
alátámasztania, de úgy gondolom nem is fogja. Van
ennél fontosabb dolga is az
életben.
Szóval Laci, amíg magányos volt, a macskajajra
rendre jöttek a népi praktikák. Majd mindig fogadkozott. Majd megint kúrálta
magát. Egészen addig, amíg
meg nem találta élete párját.
Azóta is ugyanúgy bulizik,
de nem kell kúrálnia magát.
Egyik alkalommal baráti
társaságban rákérdeztem, mi
a titok, hogy sikerül elkerülnie a másnaposságot.
Körbenézett, hogy a felesége ne lássa, és elmagyarázta.
– A feleségem olyan,
mint a lakmuszpapír. Tudja,
mikor esnék át a ló túlsó
oldalára. Tavaly is, amikor
az asztal tetején táncoltam és
bontottam volna a következő
pezsgőt, odajött hozzám és
azt mondta:
– Jaj Lacikám, de rosszul
nézel ki!
– Te ezt már ne idd meg!
Én akkor zokszó nélkül
letettem a pezsgőt, mert tudtam, ha hallgatok rá, másnap
nem lesz semmi bajom.
Hitetlenkedve néztem rá,
erre mosolyogva hozzátette:
– Persze ehhez az is kellett, hogy első alkalommal
nem hallgattam rá…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre

2020. január
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Fejlesztések minden mennyiségben
Hagyományosan sajtóreggeli keretében értékelik a megyei vezetők az elmúlt év együttműködését, illetve az új év zalai fejlesztési terveit. Január 7-én a Megyeháza Deák-termében dr. Sifter
Rózsa kormánymegbízott, Vigh László országgyűlési képviselő,
miniszteri biztos, dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke
és Balaicz Zoltán Zalaegerszeg polgármestere tájékoztatta a média
munkatársait.
Vigh László elöljáróban ismertette a kormány családvédelmi
akciótervének részleteit, beszélt az új évben életbe lépett változásokról. A zalai beruházásokról szólva elmondta, hogy a Szent
Rafael Kórház jól gazdálkodott, így az 521 millió forintos konszolidációs összeget fejlesztésre fordíthatják.
A zalaegerszegi rendelőintézet nyílászáróinak felújítása 300
millió forintos beruházással valósulhat meg, ez jelenleg közbeszerzési eljárás alatt áll. A Modern Városok és a Magyar Falvak
program mellé a kormány a kisvárosokat támogató projektet is
tervez.
A zalaegerszegi járműipari tesztpálya készültségi foka jelenleg
55-60 %-os, de az elmúlt évben mintegy 40 cég végzett teszteléseket. A Zalaegerszeget az M7-es autópályával összekötő
okosút építése a tervezett ütemben történik.
Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott arról tájékoztatta a résztvevőket, hogy a 258 megyei település kiválóan teljesített a közös
önkormányzati hivatalok újjászervezésében. Mindössze három
esetben kellett állami segítséget nyújtani az önkormányzatoknak.
Fontos változás az egyfokú közigazgatási eljárás bevezetése.
Megszűnik a fellebezés a járási kormányhivatalok döntései esetében, jogorvoslatra a bíróságon lesz lehetőség.
Jelentős változás, hogy az építéshatósági ügyek átkerülnek az
önkormányzatoktól a kormányhivatalokba, mert intézésük csak
államigazgatási eljárás keretében történhet. A gyámügyi feladatok
viszont a jegyzőkhöz, az önkormányzatokhoz kerülnek. Néhány
tevékenységet a NAV, a rendőrség és a kamarák vesznek át a kormányhivataloktól.
A hivatalokban igyekeznek családbarát körülményeket biztosítani, szeretnének ebben példát mutatni – jelentette ki dr. Sifter
Rózsa. Fontos az anyagi és személyi biztonság, a hivatalok még a
foglalkoztatási formák változásaiban is partnerek, nem zárkóznak
el a rész – és távmunka lehetőségétől sem.
Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke összefoglalójában elmondta, hogy 2019-ben a TOP-keretösszeg 23,2
milliárd forint volt, ez az összeg állt rendelkezésre a települések
fejlesztésére. Ezt sikerült 2020-ra 4,5 milliárd forinttal megtoldani. A helyi összefogás, a zalai emberek, vállalkozók és a kormány támogatása nélkül ez nem valósulhatott volna meg – állapította meg dr. Pál Attila.
Ebben az évben 4,5 milliárd forint további forrás felhasználásával lehet célokat megvalósítani. Ezek elsősorban turisztikai
és kerékpárút fejlesztések, folytatódik a Zala Két Keréken program. A bölcsődei és óvodai férőhely fejlesztésekre 457 millió forint jut. Új lendületet kaphat a környezetvédelmi infrastruktúra és
a települési közlekedés fejlesztése. Megépül 970 millió forintos
ráfordítással a Murakeresztúr-Őrtilos közötti kerékpárút zalai szakasza. A Magyar Közút nonprofit beruházás keretében 4,3 km
közút fejlesztés, felújítás valósul meg. Önrész nélküli száz százalékos támogatásokról beszélünk - mondta dr. Pál Attila.
Örömhír, hogy elkészül a Zalaegerszeg – Rédics 48,4 km-es
vasúti pálya felújítása, ezzel a régi vasúti közlekedés helyreállítására törekednek. Megjelent a közbeszerzési felhívás a Zalaegerszeget Körmenddel összekötő kétszer kétsávos gyorsforgalmi
út terveinek elkészítésére.
A NIF pályázatot nyújtott be a horvát-magyar programban a
Murakeresztúr-Kotoriba között építendő Mura-híd tervezésére.
A Magyar Falvak Program keretében összesen 595 támogatási
kérelem részesül 2,8 milliárd forint támogatásban. Az önkormányzatok utak, járdák építésére, óvodák, orvosi rendelők, intézmé-

Fotó: Zalatáj
Hagyománnyá vált a Megyeházán az újévi sajtóreggeli, amelyen az újságírókat tájékoztatják a fejlesztésekről.

nyek felújítására pályáztak. A megyei sportcélú beruházások közül a nagykanizsai sport és rendezvénycsarnok építésének szerződését decemberben írták alá, 600 napos határidővel. A sármelléki repülőtéren norvégiai befektetők pilótaközpontot építenek.
– Köszönöm a képviselő úrnak, kormánymegbízott asszonynak és az elnök úrnak azt az országosan is egyedülálló összefogást, amelynek keretében ezeket a sikereket elértük – kezdte
Balaicz Zoltán polgármester. Zalaegerszegen a következő időszakban is a gazdaság fejlesztése a legfontosabb cél. Ezek elemei
a Zalaegerszeget Körmenddel összekötő kétszer kétsávos összekötő út tervezése, az M76-os út építése, a Szlovénia irányába
történő vasútfejlesztés tervezése, a logisztikai központ és konténerterminál kialakítása, az Északi Ipari Park bővítése, a MOL
gumibeton gyártó üzemének bővítése.
Az idén megvalósuló beruházások közül 9,5 milliárd fejlesztéssel legjelentősebb az épülő új uszoda, tanuszoda és városi
strand. A Mindszenty József általános iskola és gimnázium tornaés vívócsarnoka 3,3 milliárd forintos fejlesztéssel valósul meg.
Zalaegerszegen 12 projekt összesen 20 milliárd forintos ráfordítással épül vagy közeledik a befejezéshez – állapította meg
Balaicz Zoltán.
Az idei legjelentősebb tervek a Liszt-iskola, a Petőfi-iskola
felújítása, az új városi túra útvonal, a Páfrányok Útja építése,
Mindszentyneum építése, a kézműves termékek helyi piacának
építése, az Ostoros munkacsarnok felújítása, az alsóerdei sport és
rekreációs központ kialakítása és a Hevesi Sándor Színház épületének felújítása.
Fontos az évfordulók méltó megünneplése. Ezek közül legjelentősebb a Zalaegerszeget rendezett tanácsú várossá nyilvánításának 135. évfordulója. A sportkedvelők várják a ZTE megalakulásának 100 éves jubileumát, a nemzeti érzés szempontjából
kiemelkedően fontos a trianoni békediktátum centenáriuma. Ebben az évben Zalaegerszeg rendezi az Országos Vadásznapokat és
ezzel párhuzamosan az Országos Halfőző Versenyt.
Befejezésül Balaicz Zoltán polgármester is megköszönte a
sajtó munkatársainak az egész éves korrekt tájékoztatást.
Samu László
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Évértékelő foglalkoztatási konferenciát tartottak a Megyeházán
A megvalósítás időszakában öt alkalommal, minden évben decemberben kerül megszervezésre a Zalai innovatív
foglalkoztatási paktum éves konferenciája. A rendezvényen a partnerek számára bemutatásra kerülnek a foglalkoztatási paktum tevékenységei, eredményei. A 2019-es
évben december 4-én, a Megyeházán került sor a konferenciára, melyen az együttműködési megállapodást aláíró
szervezetek képviselői, önkormányzatok, valamint vállalkozók vettek részt.
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke megnyitójában elmondta, hogy a rendezvénynek kettős célja
van, egyrészt fontos szakmai információkat ad, másrészt a
konferenciával egybekötött Foglalkoztatási Fórumon kerül
elfogadásra a Zala megyei foglalkoztatási stratégia módosítása.
Vigh László országgyűlési képviselő hozzászólásában
a megyeszékhely foglalkoztatási eredményeiről beszélt. Az
elmúlt öt évben 4000 munkahely létesült, 2,3 százalékra
csökkent a munkanélküliség.
Bodó Sándor, a Pénzügyminisztérium foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkára
nyitóelőadásában felhívta a figyelmet arra, hogy jelenleg
szinte személyre szabottan kell megküzdeni a képzett
munkaerőért. A munkaerőpiaci reformot azzal a céllal indította a kormány, hogy összehozza a munkaadói igényeket
és a munkavállalói elvárásokat. Jelentős munkaerőhiány
van, ami már a cégek fejlesztési elképzeléseit is befolyásolja. A fiatalok munkába állása erősíti a kötődésüket
szülőhelyükhöz, de a tapasztalatokkal rendelkező nyugdíjasoknak is lehetőséget kell adni, hogy aktívak maradhassanak a munkaerőpiacon. A paktum célcsoportjához kapcsolódóan elmondta, hogy a kormány több programot indított, amely segíti a kisgyermekes szülők munkába állását,
illetve kiemelte, hogy a közfoglalkoztatottak számára is
lehetőséget kell biztosítani, hogy a versenyszférában helyezkedhessenek el.
Dr. Árok Krisztina, a Zala Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának főosztályvezetője a Zala Megyei Kormányhivatal 2019. évi
munkaerőpiaci eredményeiről nyújtott tájékoztatást. Folyamatosan javul a foglalkoztatottság a megyében, míg 2010ben 12,1% volt a munkanélküliségi ráta, addig 2019 második negyedévében csupán 2%. 2019-ben 12 500 új
álláshelyet regisztráltak. Előadásában kiemelte, hogy a
foglalkoztatási paktumok megvalósításának legfőbb célja
az, hogy minél több álláskereső a versenyszférában helyezkedjen el. A Zala megyében működő munkaerőhiány
kezelését célzó foglalkoztatási programok megvalósítására 2021-ig 3,3 milliárd Ft áll rendelkezésre, tervezetten
2268 fő kerül bevonásra 2021-ig, mindezidáig 1908 fő
részesült munkaerő-piaci szolgáltatásban, akik közül 393
vett részt valamilyen képzésben, 110-en vállalkozóvá váltak, 875 fő elhelyezkedett támogatással, 604 ügyfél pedig
csak szolgáltatásban részesült.
Remete Zsuzsanna, a Hétfa Elemző Központ Kft.
kutatója előadást tartott a Zala megyei foglalkoztatási
stratégia aktualitásairól. Megtudhattuk, hogy a munkaerő
kölcsönzés erőteljesen jelen van a megyében, miként az
elvándorlás is jellemző.
A Foglalkoztatási Fórum során a paktum együttműködési megállapodását aláíró szervezetek képviselői elfogadták a Zala megyei foglalkoztatási stratégia módosításait.
Kovács Károly, paktummenedzser a pályázat keretében
megvalósuló zalai helyi termék fejlesztésekről tartott

Bodó Sándor előadását hallgatják a résztvevők.

előadást. 2019-ben kezdetét vette a kapcsolatfelvétel a
helyi termelőkkel, kézművesekkel, szolgáltatókkal, elkészült az egységes zalai helyi termék webshop keretrendszere, illetve hét helyi termék értékesítési akció került
megszervezésére a megye különböző településein, többek
között, Keszthelyen, Újudvaron és Lentiben. Hosszú távú
célok között említette az egységes zalai helyi termék
kínálat összehangolását, valamint a termelők és szolgáltatók értékesítési hálózatainak összekapcsolását.
A konferencia zárásaként egy jó gyakorlat került bemutatásra. A Zalai innovatív foglalkoztatási paktum keretében
2021. június 30-ig 40 ügyfél vállalkozóvá válásának támogatása került betervezésre, a nagy érdeklődésre való tekintettel ezt a számot már 2019 tavaszán teljesítette a
paktum. A konzorciumi partner Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány munkatársai végzik a célcsoport
számára a munkaerő-piaci tanácsadást. Csóriné Mrázik
Orsolya a ZMVA keszthelyi irodáját kereste fel, hogy
fotógráfus vállalkozásának indításában segítséget kérjen
mellyel elindult karrierje. Elmondta, hogy elsősorban nem
a pénzbeli támogatás, hanem a szakmai tanácsadás segítette őt abban, hogy piacképes vállalkozást indítson.

----------------------------------------------------------------------ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI
PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA
Támogatás: 962,99 millió forint
Projektazonosító:
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
www.zalapaktum.hu
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„Talán egyszer figyelnek ránk is…”
2019-ben indította útjára a
kormány a falusi CSOK-ot, a
tanyákra is kiterjedő családi
otthonteremtési programot. Ennek köszönhetően az egygyermekes családok 600 ezer forint,
a kétgyermekesek 2 millió 600
ezer, a háromgyerekesek pedig
10 millió forint vissza nem terítendő támogatást kapnak használt lakás vásárlására vagy annak korszerűsítésére, bővítésére.
A falusi CSOK listájára közel 2500 hátrányosabb helyzetű, 5000 lélekszám alatti település került. Olyanok, amelyek
népessége 2003-2018 között
csökkent, továbbá olyanok, amelyek a hátrányosabb helyzetű
járásokban találhatók.
Számos cikk megjelent már
azokról a településekről, amelyek nyertesei ennek a támogatásnak. Ám vannak olyanok,
amelyek kimaradtak ebből, noha talán egy árnyaltabb, s nem
fővárosi, hanem a helyi viszonyokkal tisztában lévő helyzetfelmérés esetén a döntés is

más lehetne. Deák Istvánnal,
Pethőhenye polgármesterével
beszélgettünk erről:
– Hogy érintette Önöket ez
a kategorizálás?
– Speciális helyzetben vagyunk. Egy korábbi, vitatható
körülmények között született
„népszavazás” miatt Pethőhenye elveszítette mintegy 200
hektár területét. A népszavazást
azok a hegyi ingatlanokba betelepült emberek kezdeményezték, akiknek korábban nem sok
közük volt Pethőhenyéhez. A
területvesztéssel párhuzamosan
embereket is vesztettünk. Ettől
függetlenül papíron nem tartoztunk abba a kategóriába, ami
a falusi CSOK-ra jogosított
volna bennünket. Ám mint sok
esetben, így most is a központban született döntések elszakadhatnak a valóságtól.
Nem hiszem, hogy Budapesten
– minden előzetes vizsgálat
nélkül – meg tudják ítélni,
hogy egy Zala megyei kicsi
falu milyen helyzetben van,

Ujvári Katalin Lakhegy polgármestere
Négytagú képviselő-testületet, továbbá polgármestert is
választottak a független Ujvári
Katalin személyében vasárnap
a Zala megyei Lakhegyen, ahol
jelöltek hiányában tavaly októberben elmaradt mindkét választás.
Ürmösiné Kőmíves Eleonóra, az Egervárral közös önkormányzati hivatal jegyzője, a helyi választási iroda vezetőjeként
az MTI-nek elmondta: a voksoláson a település 391 választópolgára közül 267-en szavaztak.
A hat polgármesterjelölt közül – öten függetlenek, egy

pedig a Nemzeti Zöld Koalíció
színeiben szerepelt – Ujvári
Katalin 90 voksot kapott. A
négytagú képviselő-testület helyeire nyolc független jelöltet
vettek nyilvántartásba, egyikük
a polgármesteri posztért is indult. A képviselő-testület tagjai
lettek: Csiszár Zoltán, Varga
Miklósné, Kulcsár Szilárd és
Fókás Gábor.
A zalai településen azért
kellett időközi választást tartani, mert – az országban egyedüliként – tavaly ősszel egyetlen polgármester- és képviselőjelölt sem volt.

Fotó: Zalatáj
A Makovecz Imre által tervezett római katolikus templom Pethőhenyén.

jogosult lehet-e a falusi CSOKra, vagy nem.
– Van érdeklődés Pethőhenye iránt?
– Közel tíz üresen álló ingatlan van a faluban. Sokan érdeklődtek, de miután megtudták,
hogy nem vagyunk a listán, inkább olyan települést kerestek,
ahol ez működik. Sajnálkoztak,
mivel tetszett nekik a falu, annak
fekvése, romlatlan környezete.
– Voltak olyan települések,
amelyek utólag kerültek erre a
listára. Pethőhenye nem tett
lépéseket?
– Próbálkoztunk államtitkári szinten is, de kiderült,
hogy akihez fordultunk, annak
nincs kompetenciája ebben a
kérdésben. Az országgyűlési
képviselőnkhöz száz település
tartozik, nincs reális esélyünk a
segítségére. Talán egyszer figyel majd ránk is valaki. Ám
nem csak ez a probléma, hiszen
ha egy pethőhenyei polgár hagyományos hitelkérelemmel

fordul valamelyik bankhoz, azt
a választ kapja, hogy a falu
hátrányos besorolású. Arról sem
esik szó, hogy a zalaszentiváni
közös hivatalból való kiválás
után a vagyonrészünk csak
részben van tisztázva és kifizetve. Egykori vagyonunk egy
részének búcsút mondhatunk. A
szomszédos falvak rivalizálása
is nagy probléma, ez még az
átkos szocializmus ma is élő
hagyatéka. Érdekes a pályázati
rendszer körüli helyzet is. Én
úgy látom, hogy a pályázati
szféra jelentős részét kialakult
körök, pályázatírók és pályázati
nyerők alkotják. Nem ártana
kivizsgálni, hogy egyes települések pályázatai miért nem
nyernek, noha anyagaik nem
rosszak. Vannak értelmetlen nyerő projektek, olyanok, amiknek
valós társadalmi hasznuk nincs.
Véleményem szerint az utóvizsgálatoknak sokkal szigorúbbnak kellene lenniük.
E.E.
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Karácsonyi ünnepség Vasboldogasszonyban
nettel tartozunk Gángóné Dormán Hajnalkának, aki ízletes
bejglit ajánlott fel a vendégek
számára, a nyugdíjasklub tagjainak, akik a süteményeket, a
finom forraltbort és teát ké-

szítették. A két földlabdás feldíszített fenyőt, amit majd jó
idő esetén a faluban megfelelő
helyre elültethetünk, Mazzag
Zsoltnak köszönhetjük.
Szermjagin Marianna

ga

n
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Az összes szereplő együtt énekelt a közönséggel.

2019 december 21-én 16.30kor kezdődött a karácsonyi
műsor Vasboldogasszonyon a
faluházban. Óvodásoktól kezdve szinte minden korosztály
részt vett az ünnepség szervezésében, vagy szereplőként, vagy
a dekoráció elkészítésében.
Az előadás középpontjában,
mint mindig, a kis Jézus születése állt. A gyerekek előadásában megelevenedett a történet, amelyben a fekete angyalok elfoglalják a földet, s az
embereket a rosszra csábítják.
De eljő a várva várt megváltó, s
megmenti az embereket a kárhozattól. A színdarabot versek,
énekek és táncok tették színessé és változatossá.
A műsor záró akkordjaként
az összes szereplő gyertyával a
kezében együtt énekelt a közönséggel. A kellemes zene, s a
gyerekek látványa karácsonyi
hangulatot csempészett a nézők
szívébe. A műsor után énekléssel egybekötött gyertyagyújtás
következett a templom mellett
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felállított adventi koszorúnál.
Majd tea, forraltbor és sütemény várta a megjelenteket.
Hogy az este ilyen jó hangulatban telt, nemcsak a szereplőknek köszönhető. Köszö-

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás

um

• Bérfőzés

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.
Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

