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Az egervári színjátszók bemutatkozása
A pajtaszínházi program folytatódik
Színjátszók Egervári Grémiuma először lépett közönség elé
amatőr színházi bemutatóval január 19-én az egervári közösségi házban. A pajtaszínház program keretében rendezett előadásra közel 100 érdeklődő volt
kíváncsi.
A Nemzeti Művelődési Intézet a Magyar Teátrumi Társa-

sággal partnerségben valósítja
meg a Pajtaszínház mintaprojektet. Az országos projekt célja, hogy értékalapú közösségek
jöjjenek létre a településeken.
Az amatőr színjátszás újjáélesztése eszköze a kitűzött cél eléréséhez – mondta el Matyasovszky Margit, a Nemzeti Művelődési Intézet megyei igazga-

Jelenet az előadásból.

tója. Az öt éve zajló program
sikerességéről árulkodik, hogy
idén a századik településen alakult színjátszó csoport, és visszatekintve, az előző évek csoportjai ma is működnek.
Gyerkó Gábor polgármester
örömmel számolt be a pajtaszínház programba való bekerülésről. A településen eddig is
jelen volt a színjátszás, és a most
megalakult színjátszókör tovább színesíti a kulturális életet
a településen. Szeptemberben
kezdték meg a felkészülést, a színjátszó csoport próbáin Ecsedi
Erzsébet rendező nyújtotta a szakmai hátteret. A rendezőnő harmadik éve készíti fel a Zala megyei települések amatőr színját-

szó csoportjait az előadásokra.
A színjátszó csoporttal közösen
döntöttek Illyés Gyula Tűvé tevők című népi komédiája mellett. A darab kiválasztásánál figyelembe kellett venni a meglévő szereplők számát, és nehezítette a felkészülést, hogy a
próbák során nagy odafigyeléssel kellett alakítani az előadás
menetét, hogy megfeleljen a 20
és 40 perc közötti időtartamnak.
A sikeres bemutatót január
25-26-án a budapesti Pajtaszínház szemle követte, amelyen a
Nemzeti Színház színpadán adta elő a színjátszókör a betanult
darabot.
Trojkó Tímea

Zete 1920 Hagyományõrzõ Egyesület
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Rekord költségvetéssel indul az év a megyeszékhelyen
Nagyobb hangsúlyt kap az arányos városfejlesztés

Balaicz Zoltán ismertette a megyeszékhely idei költségvetésének főbb pontjait.

Minden korábbit meghaladó, több mint 64 milliárd forintos főösszeggel indul idén Zalaegerszeg költségvetése – közölte február hetediki sajtótájékoztatóján a város polgármestere.
Balaicz Zoltán az előző napi közgyűlés döntéseit ismertetve elmondta: tavaly 43 milliárd
forint főösszeggel indult a város költségvetése, ami a további támogatásokkal kiegészülve,
a múlt év végére elérte az 54,3
milliárd forintot. Idén minden
eddiginél magasabb összeggel,

HIRDETÉSÉT feladhatja az
Észak-Nyugat Zala
havilapban.
sen
Telefon: (92) 596-936; Hirdes
k!
E-mail:
nálun
zalataj@zelkanet.hu

www.zalatajkiado.hu

64,2 milliárd forinttal fogadták
el a zalai megyeszékhely költségvetését, de ez az összeg minden
bizonnyal az év során szintén
tovább emelkedik – mondta.
A polgármester jelezte: az
eddigieknél is nagyobb hang-

súlyt kap az arányos városfejlesztés, vagyis hogy minden városrészben legyenek út- és járdafelújítások, zöldterület- és közműfejlesztés. A város folyamatos gazdasági fejlődésének köszönhető, hogy évek óta emelkedik a helyi iparűzési adóból
befolyó bevétel, az 2014-ben
még 3,2 milliárd forint volt,
idén a tervek szerint 4,7 milliárd forint lesz – közölte.
A kiemelt beruházások között említette a települési operatív programból megvalósuló
újabb iskolafelújítást 344 millió
forintból, a kézműves- és helyi
termékek 600 millió forintból
megvalósuló új piacát, és a Gébárti-tó környékén új hidak,
gyalog- és kerékpárutak építését. Ennél is nagyobb összegekből indul el a Modern városok programban az alsóerdei

sport- és rekreációs központ kialakítása, a Göcseji Múzeum
Mindszentynek és a kommunista egyházüldözésnek emléket
állító új épületszárnyának építése, illetve a nagytemplom
felújítása és orgonabeszerzése
– sorolta Balaicz Zoltán.
A zalaegerszegi közgyűlés
döntött arról is, hogy a Hevesi
Sándor Színház és a Griff Bábszínház továbbra is az állam és
az önkormányzat közös fenntartásában működik. A zalai teátrum tavaly összesen mintegy
337 millió forint állami és 175
millió forint önkormányzati támogatást kapott, a működési
költségek közel kétharmadát tehát az állam finanszírozta, a
remények szerint a kormányzati forrás idén tovább is növekedhet – vélekedett a polgármester.

2020. február
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Vasboldogasszony is képviseltette magát

mxm lakberendezés rovata

Böllérverseny Győrváron
2020 február 8-án Vasboldogasszony község csapata részt vett
a VII. Vas Megyei Gasztronómiai Fesztiválon Győrváron, ahol
a hagyomány, a minőség és a
gasztronómia központi szerepet
játszott.
A csapat, amely most már másodszor volt részvevője a rendezvénynek, Zala megye egyedüli képviselője volt. Első ízben
Győrvár község meghívásának
tettek eleget, hiszen volt idő,
amikor még Vasboldogasszony
Vas megyéhez tartozott, de idén
már sokkal nagyobb lelkesedéssel készültek, hiszen tudták,
hogy milyen nagyszerű élményben lesz részük.
Nem csalódtak az idei évben sem. Az együtt végzett
munka nagy örömet okozott a
csapat tagjainak, s egy színvonalas kulturális műsor, tombolasorsolás színesítette a programot. Rengetegen látogattak el a
rendezvényre, hogy megkóstolhassák a finom étkeket, s kíváncsian várták, vajon sikerül-e
felállítani a rekordot Magyarország leghosszabb kolbászának
elkészítésével.
A böllérverseny végén a
résztvevők között 5 helyezést

Fõzni jó!
Kár érte…

osztottak ki. A tavaly 5. helyezést elért vasboldogasszonyi csapat az idén nem lett díjazott, de
rengeteg élménnyel, tapasztalat-

tal, vidáman tért haza. A tagok
úgy gondolják, hogy jövőre is
szívesen részt vesznek a rendezvényen.
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Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

• 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

Katalin ritkán főz. Napközben a munkahelyéről kiugrik valami menüre, este meg
ott van a hűtő. Hétvégén rohanni kell a szülőkhöz.
A párjával úgy döntöttek,
itt az ideje, hogy a konyhabútorukat kicseréljék, mert már
a szomszédban is megtették.
Felhívtak egy asztalost. Kijött, mért, félóra alatt megbeszélték milyen lesz az új
konyha, az asztalos lerajzolta, majd gyorsan mondott
egy árat. Egy hónap múlva
kész is volt az új bútor.
Katalin és Andrea már régóta barátnők. Andrea szeret
főzni, annak ellenére, hogy
rendkívül elfoglalt. Este mindig főz a férjének, aki egy
nehéz nap után boldogan ül
az asztalhoz. Pillanatok alatt
elfeledve a napközbeni boszszúságokat. Férje úgy döntött, hogy házassági évfordulójukra meglepi Andreát
egy jó konyhával. Felhívott
egy szakembert, aki a 2 órás
helyszíni felmérés és egyeztetés alatt elmondta, szerinte
hol, mit és miért kellene másképp kialakítani, hogy Andreának egy jó konyhája legyen. Két hét múlva elkészültek a látványtervek. Döbbenetes volt a változás. Andrea férje hírhedten alapos
volt, de még ő se talált hibát.
Két hónap múlva elkészült az új konyhabútor.
Andrea lelkesen mutatja az
új konyhát Katalinnak. Katalin udvariasan hallgatja, majd
kezd egyre jobban meglepődni azon, hogy ez a konyha sokkal jobb, mint az övé.
Keserűen meg is jegyezte:
– Kár érte, hogy nem őt
hívtuk fel…
mxm lakberendezés:
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Emelkedett a TOP zalai forráskerete

Számos kérdésben született döntés a Zala Megyei Közgyűlés
ülésén.

A Zala Megyei Közgyűlés 2020. február 6-i ülésén módosították a 2019. évi költségvetést, majd rendeletet alkottak a Zala Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, melynek bevételi és
kiadási főösszege 629 523 ezer forint. Elfogadták továbbá a Zala
Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
2020. évi üzleti tervét, valamint az önkormányzat idei összesített
közbeszerzési tervét.
A közgyűlés a jogszabályi előírásoknak megfelelően felülvizsgálta és módosította Zala Megye Integrált Területi Programját és
Fejlesztési Tervét, melyet az előző ciklusban fogadott el. A program forráskerete eredetileg 23.05 milliárd forint volt, melyet egy
alkalommal már megemeltek 150 millió forinttal. Az Európai Bizottság azonban időközben jóváhagyta a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 4. számú módosítását, mellyel
átcsoportosításra kerültek az eredményességi tartalékok, így az ITP
legutóbbi, 2018. november 15-i módosítását követően a rendel-

Már a kata is lehet online
A katásoknak február 25-éig kell elküldeniük a
19KATA nyomtatványt a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV). A bevételi nyilatkozat az idei évtől
az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA)
is elkészíthető, így egyszerűbb és gyorsabb a kitöltés,
sőt még külön program sem kell hozzá.
Az ONYA-ban a katások jelentős része, mindössze három adat megadásával (időszak, hónapok
száma és elért bevétel) online teljesítheti a tavalyi
évről szóló elszámolást, melynek határideje február
25. A webes alkalmazás használatához nincs szükség
külön segédprogramra, ugyanakkor a korábbi nyomtatványkitöltő – az ÁNYK – valamennyi funkcióját
biztosítja.
Az új szolgáltatást azok a katások is minden további nélkül használhatják, akiknek a minimális hármon túl, egyéb adatokat is meg kell adniuk (adatszolgáltatás a más adóalanytól a naptári évben megszerzett 1 millió forintot meghaladó bevételről), vagy
százalékos mértékű adót, esetleg társasági adót, késedelmi pótlékot kell bevallaniuk. A korábban megszokott automatikus számítások, figyelmeztetések is
működnek, és az online fizetés lehetősége is adott.
Az ONYA a NAV honlapjáról vagy közvetlen
weboldaláról is elérhető.
Forrás: NAV

kezésre álló TOP keretösszeg 27.7 milliárd forintra emelkedett. A
megemelt keretösszegre vonatkozóan a pályázati felhívások többsége már lezárult.
Jóváhagyta a testület a magyar-magyar kapcsolatok ápolását és
fejlesztését célzó együttműködések támogatását szolgáló Bethlen
Gábor Alaphoz benyújtott „Gyarapodjunk együtt – határtalanul”
című pályázat benyújtását, melyben a megyei önkormányzat
partnere Kovászna Megye Tanácsa lesz. A program célja, hogy a
két szervezet együttműködést alakítson ki a helyi induló fiatal vállalkozások támogatására, elősegítve ezzel a magyarság szülőföldön maradását és gazdasági fejlődését, mivel mindkét térségben
problémát jelent a fiatalok elvándorlása. A pályázat megvalósítása
során kiemelt figyelmet kapnának a fiatal vállalkozók, a start-up
programok jó példái, az innovatív kutatási és oktatási programok,
melyek konferencián és helyszíni találkozók során kerülnének
bemutatásra. Zalai részről a megyei önkormányzat alapítványa, a
Zala Megyei Vállalkozási Alapítvány biztosítaná a szakmai hátteret a projekthez.
Részletes tájékoztatást kapott a közgyűlés a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal 2019-ben végzett tevékenységéről. Az ellátott feladatok között a testületi munkához kapcsolódók mellett
jelentős arányt képviseltek a pályázatokkal összefüggő, valamint a
térségfejlesztési és pénzügyi tevékenységek. (Forrás: Zala Megyei
Közgyűlés)

www.zalatajkiado.hu
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FOLYAMATOS IGÉNY MUTATKOZIK A ZALAI INNOVATÍV
FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM NYÚJTOTTA LEHETŐSÉGEKRE
A Zalai innovatív foglalkoztatási paktum operatív feladata
az álláskeresők toborzása, mentorálása, kiválasztása. A
munkáltatói igényekre alapozott képzési programok és a
kereslet által meghatározott foglalkoztatási célú fejlesztések révén olyan egyedi, a vállalkozások fejlesztési igényeire gyorsan reagálni képes munkaerő-piaci beavatkozások valósulnak meg, melyek révén a munkanélküliek –
átképzéssel, tréningekkel – alkalmassá válnak az új munkahelyek betöltésére. 2019. december 31-ig 479 fő (249 nő
és 230 férfi ) bevonása valósult meg, a projekt időszakában, projektterületen 630 fő kerül bevonásra egyénre
szabottan különböző munkaerő-piaci szolgáltatásokba.
Zala megyében jelentős számú inaktív réteg nem jelenik meg a munkaerőpiacon. A foglalkoztatási paktum feladata, hogy ezen inaktív réteg távolmaradásának okait
megkísérelje felszámolni, vonzóvá tegye a munkaerőpiacot az addig passzív csoportok számára is. A program
sikerességét bizonyítja, hogy a legnagyobb számban az
inaktív célcsoportból sikerült ügyfeleket bevonni (103 fő),
őket követik az 50 év felettiek (94 fő) és a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (65 fő).
A Zala Megyei Kormányhivatal képzési jegyzéke alapján került sor a tanfolyamok indítására, a pályázat keretében 2019 végéig összesen 99 regisztrált álláskereső vett
részt többek között nyelvi, számviteli ügyintéző, építő- és
anyagmozgató gép kezelő képzésben.
A TOP program 2017-es indulása óta folyamatosan jelentős igény mutatkozik a munkáltatók részéről a paktum
keretei között igényelhető foglalkoztatási támogatásokra,
2019. december 31-ig 192 ügyfél került elhelyezésre támogatott foglalkoztatással. 14 fő munkába állását bértámogatással, 178 fő munkába állását pedig bérköltség
támogatással segítette a megyei foglalkoztatási paktum.
172 álláskeresőt vontuk be a programba, akik munkaerő piaci tanácsadást kaptak. A mentorok esetükben az
elsődleges munkaerő-piacon történő elhelyezésre fektették a hangsúlyt: önéletrajz elkészítésében, célállások felkutatásában, interjú-helyzetekre történő felkészítésben,
önálló álláskeresés ösztönzésében nyújtottak segítséget.
2019 év végéig 40 ügyfél vállalkozóvá válásának támogatása valósulhatott meg, többek között szépségiparban,
építőiparban, kereskedelemben és vendéglátásban indítottak vállalkozást.

Csóriné Mrázik Orsolya fotográfus vállalkozásának indulásáról beszél a 2019. évi Paktum konferencián.

----------------------------------------------------------------------ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI
PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA
Támogatás: 962,99 millió forint
Projektazonosító:
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
www.zalapaktum.hu

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

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

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
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Erdészeti, vadászati, horgászati tájékoztató az állománynak
Kormányhivatali szakemberek tartottak előadást
Drávecz Marianna, a Zala
Megyei Kormányhivatal Lenti
Járási Hivatalának hivatalvezetője mint koordinátor szervezte meg azt a tájékoztató fórumot, amelyen a Zala Megyei
Kormányhivatal munkatársai
az erdészeti szállításokról, a
vadászattal, horgászattal kapcsolatos előírásokról, továbbá
az okmányok ellenőrzésének
részleteiről nyújtottak tájékoztatást a Lenti Rendőrkapitányság állományának tagjai részére. A kezdeményezés dr.
Farkas Tibor rendőr alezredes,
Lenti kapitányságvezető megkeresése alapján, dr. Sifter
Rózsa kormánymegbízott közbenjárása révén valósult meg.

Lázár Attila vadászati és
halászati szakügyintéző a vadállomány gyérítésének személyi és tárgyi feltételeit részletezte, kitért annak rendjére,
kiemelten a vadászati napló
vezetésére, valamint a kötelező okmányok meglétére az
állatok elejtése során – foglalta
össze Drávecz Marianna a tájékoztatón elhangzottakat. Természetesen szóba kerültek a
kóbor háziállatok – köztük
kutya, macska – befogásának
lehetőségei, sőt az ezekkel járó
szabálysértési eljárási kitételek, valamint bemutatták az
orvvadászat és az állatkínzás
megvalósulásának eseteit is –
tette hozzá.

Sok gondot okoznak a szerencsétlen sorsú kóbor háziállatok.

Tűzifa akció a rászorulóknak
Idén 58 zalai család részesül támogatásban

Február 6-án, Tófejen Bakó Dávid családjához érkezett meg a
szállítmány. Az átadáson jelen volt dr. Sifter Rózsa, Cseresnyés Péter és Horváth Zoltán, a település polgármestere.

Több témakörben is részletes tájékoztatást kaptak a rendőrök.

Megtudtuk még, hogy a
vadászat veszélyes üzemnek
számít, hiszen fegyverhasználattal jár, ezért gyakorlása
szigorú szabályozás alá esik,
az előírások megsértése pedig akár szabadságvesztéssel
járó büntetést is vonhat maga
után – fejtette ki Drávecz Marianna.
Magyari István, a kormányhivatal Erdészeti Osztályának vezetője az erdei faválaszték szállításáról és a fakitermelés jogszerűségéről tartott tájékoztatót – folytatta a
hivatalvezető. Itt azokat az
iratokat (például szállítójegy)

mutatták be, amelyek alapfeltételei a faáru szállításának –
részletezte.
Horváth Jenő, a Földművelésügyi Osztály vezetője a horgászattal kapcsolatos kötelezettségekre, a tiltott horgászati
eszközökre és módszerekre, az
őshonos és inváziós halfajok
kifogására, a halászati napló
pontos vezetésére és az élő hal
szállításának tiltott eseteire
hívta fel a figyelmet – mondta
Drávecz Marianna. Az előadáson a horgászattal, halászattal
kapcsolatos szankciórendszert
is ismertették – egészítette ki.
dj

2013. óta szervezi meg a
Zala Megyei Védelmi Bizottság a téli időszakban a legelesettebb, legrászorultabb családok tűzifával való ellátását, segítését. Az elmúlt 8 évben több
mint 500 zalai család támogatása történt meg ezzel a módszerrel.
Ez évben a Magyar Földgáztároló Zrt. 2 millió forintot
biztosított a tűzifa vásárlásához. A tűzifa kiszállítását idén
is az Omega GM Kft. végzi,
amely a kezdetektől nagyszerű
partnere az akciónak, hiszen a
szállítást ingyen és bérmentve
oldják meg.
A családok kijelölésében
az országgyűlési képviselők, a
Család- és Gyermekjóléti Központ és az önkormányzati vezetők segítették a védelmi bizottság titkárságát. Idén 58 za-

lai család részesül 1-1 erdészeti köbméter, 34 000 Ft értékű
„kályhakész” tűzifa támogatásban, ami egy átlagos családi
ház egy havi fűtését biztosítja.
A legrászorultabbak átvehetnek egy-egy tartós élelmiszereket tartalmazó csomagot
is. Az akció január utolsó napjaiban indult és február 15-ig
befejeződik.
A február 6-i lapzártáig 21
helyszínre történt meg a tűzifa
kiszállítás.
Az eseményeken részt vesz
dr. Sifter Rózsa, a Zala Megyei
Védelmi Bizottság elnöke és
jelen vannak az adott térség
országgyűlési képviselői, Cseresnyés Péter, Manninger Jenő
és Vigh László, valamint az
érintett település polgármestere, alpolgármestere vagy önkormányzati képviselője.

Összeállításunk a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával készült.
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Új munkagép érkezett Egervárra
Egervár község önkormányzata több pályázattal is sikeresen szerepelt a Magyar Falu
program felhívásain. Ezek közül a közterületek karbantartásához szükséges eszközök beszerzése valósult meg a közelmúltban, 15 millió forint
értékben.
Érkezett egy új kistraktor,
aminek a korábbinál jóval nagyobb a teljesítménye, zárt kabinnal rendelkezik, ráadásul megfordítható az ülése és a keze-

lőszervei, így még hatékonyabbá téve a gépet. Beszerzésre
került még egy utánfutó, egy
tolólap, valamint egy ásó adapter, aminek a segítségével számos olyan munkát el tudnak
végezni a dolgozók, amihez
eddig külső segítséget kellett
használni.
A Magyar Falu programban
még orvosi bútorzat beszerzésére, tetőcserékre, és az óvoda
udvarának bővítésére nyert támogatást az önkormányzat.
Nagy segítséget jelent majd a traktor.

Elindultak az idei programok
Az Együtt Egervárért Egyesület mozgalmasan indította az
idei évet. Két rendezvényt is
szerveztek januárban, ami csak
a kezdet az idei munkatervüket
illetően. Január 20-án egy egészségügyi tájékoztatóra várták az
érdeklődőket, ahol dr. Császár
Tamás tartott előadást a csontritkulás megelőzéséről és gyógyítási lehetőségeiről. A doktor nem
először volt a közösségi ház
vendége, ahol most is szép
számban jelentek meg az érdeklődők, akik fokozott figyelemmel kísérték végig az értékes előadást. A végén egyéni

kérdéseket is feltehettek a témával kapcsolatban.
Január 27-én a hagyományőrzésé volt a főszerep, ugyanis
az egyesület asszonyai egy régi
téli tennivalót elevenítettek fel,
a tollfosztást (képünkön). A korábbi időkben kalákában történő munka nagyon kedvelt tevékenysége volt a falusi embereknek, és a mostani rendezvényen is nagyon jól érezték magukat a résztvevők. Bár a férfiak
csak leskelődhettek, azért megtűrték őket. Kártyázással ütötték
el az időt, de azért a közös nótázásban ők is részt vehettek.

Észak-Nyugat Zala
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8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
ISSN 2061-361X
Készült: Göcsej Nyomda Kft.
Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. • Tel./fax: (92) 316-783
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ZALAISTVÁND KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
EFOP-4.1.7-16-2017-00063

A ZALAISTVÁNDI KULTÚRHÁZ FEJLESZTÉSE

A 3. osztályosok ismerkednek az új technikával.

Sikeresen pályáztunk, így a
Digitális Jólét Program Hálózat
Utazó digitális élményközpontja látogatott el Egervárra a közösségi házba, ami egy DJP
Pont is.
A 3-8. osztályos diákok és
tanáraik ismerkedhettek meg a
3D nyomtatóval, a Lego robotszenzorokkal, a rádióvezérléssel és a VR készlettel. Nem
csak új és érdekes információkkal gazdagodtak, hanem kipró-

bálhatták az eszközöket, és megfoghatták az elkészült tárgyakat.
Néhány diák a helyes megoldásért egy 3D nyomtatóval
készült kutyát kapott ajándékba, ami körülbelül 40 perc alatt
készült el és kb. 150 rétegből
áll. A Lego robot négyféle színű elemeket válogatott szét színenként külön poharakba. A
VR szemüveg kipróbálása is
nagy élmény volt mindenkinek.
B.K.V.

Eladó egerszegi lakás a belvárosban
Zalaegerszegen, a belvárosban, a Mikes Kelemen utcai 3 emeletes,
2
blokktéglából épült társasházban 56 m -es földszinti,
tehermentes lakás (2 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, pince, tároló) eladó.
A közelben áruház, gyógyszertár, orvosi rendelő, buszmegálló található.
A közművek (gáz, víz, villany) rendezett állapotban.
Érdeklődni lehet a 30/235-4814-es
vagy a 30/410-5684-es telefonon lehet.

Zalaistvánd Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság által az Emberi
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretén belül A közösségi művelődési
intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései tárgyú felhívásra benyújtott EFOP-4.1.7-16-2017-00068 kódszámú pályázattal
9 989 598 Ft 100%-os támogatásban részesült A
Zalaistvándi Kultúrház fejlesztése címmel.
Zalaistvánd község a nyugat-dunántúli régióhoz tartozik, Zala megye észak-keleti részén helyezkedik el, Zalaegerszeg és Zalaszentgrót között félúton. Az önkormányzat feladatkörébe tartozik a helyi kötelező közszolgáltatási feladatok megszervezése, a humán szolgáltatások,
a szociális és gyermekjóléti ellátások, a település üzemeltetési feladatai, a közterületek tisztán tartása, a lakosságnak közművelődési, tudományos, művészeti és sport
tevékenység biztosítása. Az önkormányzat célja, hogy
növelje a helyiek jólétét, egészséges környezetet biztosítson a lakosainak. A rendszeres közművelődési formákban résztvevők száma azonban a korábbi évekhez képest csökkenést mutat. A rendszeres programok (szakkörök, klubok, művészeti csoportok, stb.) többségében
kötöttek, állandó helyszín szükséges hozzájuk, amelyet
településünkön egyedül a kultúrház tud biztosítani. Sajnos az épület jelenlegi belső műszaki állapota leromlott,
habár az önkormányzat mindent megtett az állagmegőrzésért, a felújítások elmaradása miatt mégis elhanyagolt
képet mutat. Emiatt kevésbé vonzó a látogatóknak, érdeklődőknek. Az infrastruktúra fejlesztésével modern környezet jönne létre a szabadidő hasznos eltöltéséhez, a
rendszeres programok megrendezéséhez. Éppen ezért a
beruházástól azt várjuk, hogy a projektet követően növekszik a rendszeres programokon résztvevők száma.
Önállóan támogatható tevékenységek
Kultúrterem felújítása
Klubhelyiség felújítása
A tanulási, oktatási, művészeti tevékenységekhez
tartozó kiszolgáló helyiségek
Akadálymentes hozzáférést biztosító átalakítás
Választható önállóan támogatható tevékenységek
Nagy- és kisértékű tárgyi eszközök, bútorok készíttetése és beszerzése
A projekt megvalósításához szükséges szervezeti feltételek rendelkezésre állnak: a humán erőforrás és a szervezeti stabilitás oldaláról egyaránt.
A kultúrházban rendszeresen szervezünk az egész életen
át tartó tanulást segítő foglalkozásokat, előadásokat és
klubokat. A kultúrház pályázatba bevont helyiségei szorosan kapcsolódnak az egész életen át tartó tanulás és a nem
formális, informális tanulás helyben elérhető rendszeréhez.
A projektben biztosított az egyenlő hozzáférés a teljes
helyi lakosságnak és a máshonnan érkező érdeklődőknek is, beleértve a hátrányos helyzetű és a halmozottan
hátrányos helyzetű embereket is. A projekt a települési
kultúrális közszolgáltatást bővíti, mivel új szakköri csoportok, új rendezvények megvalósítását segíti elő a jobb
körülmények megteremtése. Jelen program koherens az
egész életen át tartó tanulás stratégiájában megfogalmazott és az EFOP-3.3 célokkal. Jelen projekt célja az
egész életen át tartó tanulást elősegítő infrastrukturális
fejlesztés, amelynek következtében minőségi és mennyiségi szolgáltatásfejlesztés is megvalósul.
További információ:
Petőfi Lászlóné polgármester
8932 Zalaistvánd, Ady Endre u 1.

