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Zete 1920 Hagyományõrzõ Egyesület

Vasboldogasszony polgár-
mestere, öröm-Németh Zsolt
mel adott tájékoztatást arról,
hogy a Magyar Államkincstár
által a Magyar Falu Program
keretében meghirdetett Közös-
ségi tér ki-/átalakítás és fog-
lalkoztatás-2020 című MFP-
KTF/2020 kódszámú pályáza-
ton 32.965.863 forint összegű
támogatást nyert községük a
Faluház felújítása- a tetőszer-

Vasboldogasszonyi pályázatok és tervek
kezet cseréje tárgykörben. Ezt a
támogatást héjazatcserére és
hőszigetelésre fogják felhasz-
nálni. A jövőben szerepel a
faluház közvetlen környeze-
tének átalakítása is.

Szintén a MÁK által a Ma-
gyar Falu Program keretében
Orvosi eszköz címmel a MFP-
AEE/2020 kódszámú pályáza-
ton 2.999.902 forint támogatást
nyertek orvosi eszközök be-

szerzésére, orvosi ellátás mo-
dernizálására, hatékonyságának
növelésére. A háziorvosi ren-
delőhöz házi-dr. Czett András
orvos javaslata alapján az esz-
közbeszerzések már folyamat-

ban vannak. Mindkét létesít-
mény négy falut: Lakhegyet,
Gősfát, Egervárt és Vasboldog-
asszonyt látja el, így nagyon
nagy segítség a közösségeknek.

Vasboldogasszonyi falurészlet.
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Augusztus 20-án (csütörtö-
kön) Szent István ünnepén idén
is megtartják a hagyományos
búcsút a henyehegyi Szent Ist-
ván kápolnánál.

Búcsúi szentmise a henyehegyi kápolnánál
Államalapító királyunk ne-

vét viselő, csodálatos környe-
zetben lévő, megszépült hegyi
kápolnánál délelőtt 11 órakor
kezdődik a szentmise.

Már most gondoljon a tanévkezdésre!Már most gondoljon a tanévkezdésre!

Elmondta továbbá, hogy a
helyi polgárőrség újjáalakult,
vezetőjük elnökNagy János
lett, és alelnöknek Nagy Zsoltot
jelölték. A meglévő polgárőr
állományon kívül további ti-
zenöt fővel bővült a létszám. A
polgármester tervezi, hogy a
falugondnokkal egyetemben
napközben is fognak a jövőben
járőrözni majd. Köszönet illeti
ifj. Zsuppán Bélát az eddig
folytatott elnöki tevékenysé-
géért, és aki továbbra is tag-
ja marad a polgárőr szerve-
zetüknek.

Az önkormányzat további
pályázatokat is nyújtott be,
többek között kertészeti esz-
közök beszerzésére, illetve a
sportkör gépjárműbeszerzésére,

Vasboldogasszonyi pályázatok és tervek
a polgárőrség pedig helyi ren-
dezvény szervezésére.

Sikeresen pályázott a nép-
dalkör a Csoóri Sándor
Pályázat keretében és ez nem is
az első volt részükről a nyert
pályázatok sorában. Egymillió
forintot kaptak, melyet ruhák,
cipők, citerák vásárlására, il-
letve zeneoktatásra költötték
részben, továbbá laptopot, pro-
jektort szereztek be.

A közelmúltban az önkor-
mányzatnak ajándékozott egy
zártkerti tulajdonos egy eme-
letes pincét, kb. 4000 négy-
zetméter földterülettel, és az
ehhez vezető úton a villany-
világítást 1-1,5 éven belül
meg fogják oldani. Ez a pince
majd a tervek szerint ren-
dezvénytér kialakítását szol-
gálja.

Hozzáfűzte, hogy idén első
alkalommal rendezték meg a

Szent Iván éji pincebejárást,
mely közel száz résztvevővel
lett népszerű kezdeményezés. A
bejárás a temető parkolójából
indulva végig a Boldogasszonyi
Levendulás Rövidtulajdonosa,
Zoltán Hof-portájától, továbbá
fer Csaba Ambrus Józsefés
vendéglátásával egybekötve
történt. Ezt a rendezvényt ha-
gyománnyá kívánják tenni és
már többen jelezték, hogy szí-
vesen részt vesznek majd a
vendéglátók sorában. Családi
szórakozásnak is tökéletesen
megfelel, minden érdeklődőt
várnak.

A polgármester őszre terve-
zi egy borbarát egyesület lét-
rehozását, természetesen ez is a
járvány második hullámának
függvényében fog alakulni,
mint ahogy a többi rendez-
vényük is.

Ódry Viktória

Németh Zsolt polgármester.
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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

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Kispáli lakossága 280 fő,
elsősorban a betelepülésekkel
folyamatosan növekszik. A 18
éven aluliak és a nyugdíjasok
száma szinte megegyezik (kb
60 fő), a lakosság további része
aktív korú. Zalaegerszeghez
közel, frekventált helyen, a
tesztpálya mellett folyamatosan
fejlődik. A házhelyek ára ugyan
emelkedik, de szebbnél szebb
házak épülnek itt. Július 28-án
az elmúlt időszak sikeres pá-
lyázatairól kaptak tájékoztatást
a média képviselői a Kispáli
Faluházban.

Horváth Zsuzsanna polgár-
mester elmondta, hogy nagy
örömmel avatják az elkészült
projekteket. Kispáli önkor-
mányzata 2019-ben a Magyar
Falu Program keretében három
pályázatot is nyert. Ezek közül
legjelentősebb a Dózsa György
utca teljes felújítása, ahol az
aszfaltburkolaton kívűl a padka
és az árok is megújult, mintegy
14 millió forint értékben. A 242
méter hosszú utcát összekö-
tötték a korábban felújított sza-
kasszal, ezt önerőből valósí-
tották meg.

Elkészült a temető infrast-
ruktúrális fejlesztése, új sétányt
építettek, lombos fákat ültettek,
köztéri bútorokat, ivókutat he-
lyeztek el. A pályázaton 840
ezer forintot nyertek, amely az
anyagköltségre volt elég. A
szakvállalkozók és az önkén-

Kispáli nyertes pályázatokkal (is) fejlődő település
tesek további tevékenységét az
önkormányzat támogatta mint-
egy 200 ezer forint értékben.

A gyermekek óvodába szál-
lításában és az idősek gondo-
zásában nagy szükség lenne a
falugondnoki buszra, amelyre
szintén sikeresen pályázott
Kispáli. A vírushelyzet miatt
csúsztak a határidők, a 9 sze-
mélyes kisbusz érkezését az év
végére ígérték.

Nem csak a Magyar Falu
Programban szerepelt kiválóan
Kispáli. A Leader pályázaton
nyert 10 millió forintos támo-
gatással a faluház közvetlen
szomszédságában új közösségi
tér, pajtaszínház épült, amely-
nek átadását augusztus végére
tervezik. Ami az idei pályáza-
tokat illeti, közterületek fenn-
tartásához használható kisgé-
pek beszerzését tervezik 200
ezer forint értékben. (2 db fű-
nyíró, 2db damilos kasza). Új-
donság, hogy ezúttal nem csak
a települési önkormányzatok,
de egyesületek is pályázhattak
szakmai programokra, eszköz-
beszerzésre.

– Önmérsékletet gyakoro-
lunk, nem használjuk fel a tel-
jes lehetőséget, csak arra pá-
lyázunk, amire ténylegesen
szükség van – árulta el Horváth
Zsuzsanna.

– Korszerű technológiával
új utakat építenek – ez jut
eszünkbe Kispáliról. – Nem

sok falu van, ahol ennyi utat
építettek újjá – állapította meg
Vigh László országgyűlési kép-
viselő. A települést Nagypálival
összekötő új út egészen a fa-
luházig épült. Ezután a Zala-
egerszegre vezető utat is sike-
rült felújítani. Most a 76-os
úttól a falu felé vezető szakasz
rendbetétele történik. Ez az út a
Járműipari Tesztpálya építése
miatt erősen terhelt. Új sza-
kaszához érkezett a Magyar
Falu Program – állapította meg
Vigh László. – Szeretnénk, ha
valamennyi település évente
legalább egy programra támo-
gatást nyerne. Akadt olyan te-
lepülés, amely nem jutott
forráshoz technikai okok miatt.
(például akkora összegre pá-
lyáztak, amely nem tette lehe-
tővé a támogatást). Előzetes
egyeztetés után nagyobb az
esély arra, hogy pályázatot
nyerjen egy kistelepülés. Jó
példa erre Kispáli, ahol mindig

sikeres egyeztetés és koordiná-
ció történt. Itt nem állunk meg,
mert még sok elképzelésük van
a helyieknek. Nem terhelnek
ezzel, inkább örülök az új ter-
veknek, ötleteknek, javaslatok-
nak – fejezte be a tájékoztatást
a képviselő.

Samu László

Elkészült a Dózsa György utca.

Megújult a temető.
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• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

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

HIRDETÉSÉT feladhatja az
havilapban.Észak-Nyugat Zala

Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Hirde
ssen

nálu
nk !
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-----------------------------------------------------------------------
ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI

PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA

Támogatás: 962,99 millió forint
Projektazonosító:

TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
www.zalapaktum.hu

A Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítá-
sának célja a foglalkoztatás zalai helyzetének javítása,
melyre közel 963 millió forint támogatási összeg használ-
ható fel projektzárásig.

A koronavírus járvány okozta veszélyhelyzet követ-
keztében az Innovációs és Technológiai Minisztérium a
projektek megvalósításának segítése érdekében komplex
intézkedés-csomagot dolgozott ki, mely lehetőséget adott
három hónappal meghosszabbítani a támogatási szerző-
dések záró határidejét. A Zala megyei paktum konzorciumi
partnerei is megállapodtak a véghatáridő hosszabbítá-
sának elfogadásáról, így várhatóan 2021. szeptember 30.
a projekt megvalósításának záró dátuma.

Az elmúlt hónapokban a vírushelyzet a gazdasági sze-
replőket, illetve a munkaerő-piacot is érzékenyen érintette,
így még jelentősebb lett az érdeklődés a paktum nyújtotta
lehetőségek iránt, ezért is kiemelkedően jó hír, hogy a
Zalai innovatív foglalkoztatási paktum a projekt indítá-
sakor vállaltakon túl további 46 álláskereső bér/bérköltség
támogatását, illetve 20 ügyfél önfoglalkoztatásának támo-
gatását valósíthatja meg.

A megyei paktum keretében 2020. június 30-ig 583 fő
részesült munkaerőpiaci szolgáltatásban, ami a 2021. jú-
nius 30-ig tervezett létszám több mint 92 százaléka. 260
ügyfél került elhelyezésre támogatott foglalkoztatással, 14
fő munkába állását bértámogatással, 246 fő munkába állá-
sát pedig bérköltség támogatással segítette a megyei fog-
lalkoztatási paktum. A programba vontak közül 200-an
munkaerő-piaci tanácsadást kaptak, 107 ügyfél vett részt
képzésben, további 40 ügyfél pedig önfoglalkoztatóvá vált.

Továbbra is zajlanak a helyi termék fejlesztésekkel kap-
csolatos tevékenységek. Folyamatos a kapcsolatfelvétel a
helyi termelőkkel, kézművesekkel, szolgáltatókkal, és meg-
történt a helyi termék, illetve helyi mester, mesterség
elektronikus kataszter keretrendszerének kialakítása is.

A nyár folyamán, valamint az őszi időszakban további
helyi termék értékesítési akciók kerülnek megrendezésre,
ahol zalai kézművesek és helyi termelők mutatják be por-
tékáikat. A látogatók többek között Lentiben, Zalakaroson,
Becsehelyen is találkozhatnak a kiállítókkal, és megis-
merhetik Zala megye helyi termékeit, szolgáltatásait, kéz-
műveseit.

További 66 álláskereső támogatását segíti a Zala megyei
foglalkoztatási paktum

Keszthelyi helyi termék vásár

A megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,Zalatáj Kiadó
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,

Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, )Pacsa és Környéke
keres a megye minden részéből.tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu
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Eladó telkek Egerszegen
Zalaegerszeg páterdombi területén

két egymás melletti földterület
(1945 m  és 1418 m ) eladó.2 2

A két telek közvetlenül a belterület
mellett található.

Érdeklődni lehet: 30/378-4465

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)

autókulcsmásolás az

autótípusok 85 %-ához

kedvezõ áron!

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.

Tel.: 30/471-1000

Nyitva tartás: h-p.: 8 -16 sz.: 9 -12
00 30 00 00•

00 00
Ebédszünet: 11 -12

Az elmúlt napokban két, a
közlekedéssel kapcsolatos fon-
tos hír is napvilágot látott Za-

laegerszegen. Ezek nem csak a
megyeszékhely, hanem a térség
távolsági tömegközlekedését is
kedvezően érintik.

Gyorsforgalmi út és vas-
út… Aszfalt és sínpár. Kezdjük
a Zalaegerszeg és kö-Rédics

zötti vasútvonal felújításával! A
Ring Mérnöki Iroda Kft. ter-
vezheti meg a Zalaegerszeg-
Rédics vasútvonal felújítását
1,2 milliárd forintért – mondta
lapunknak pol-Balaicz Zoltán

gármester, aki jelezte: a nyílt,
európai uniós közbeszerzési
tender eredményét az ajánlatké-
rő NIF Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. közölte az EU-s
közbeszerzési közlönyben.

A vasútvonal 48,7 kilométer
hosszú, hat állomás és nyolc
megállóhely található a szaka-
szon. A vonal a Szlovéniával

való újbóli összeköttetést is
biztosíthatja.

A nyertes tervező cég fel-
adata a felújítás engedélyezési-,
továbbá kivitelezésre alkalmas
tendertervének az elkészítése.
A nyertessel június 30-án kötött
szerződést a NIF Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Készülhetnek az M76-os
gyorsforgalmi út Zalaegerszeg-
Körmend közötti szakaszának
tervei is. A két város között 28
kilométeres, kétszer kétsávos
gyorsforgalmi út épül, amely-
nek tanulmánytervét és környe-
zetvédelmi hatástanulmányát
egy három tervező cégből álló
konzorcium készítheti.

Gyorsforgalmi úton és vasúton…
Készülnek a tervek

Balaicz Zoltán emlékezte-
tett arra, hogy 2019-ben szüle-
tett döntés az M7-es autópálya
és Zalaegerszeg között 170
milliárd forintos ráfordítással
már épülő M76-os, kétszer két-
sávos gyorsforgalmi út tovább-
építéséről Körmend irányába.

A Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. nyílt, európai
uniós közbeszerzési tenderének
az EU-s közbeszerzési köz-
lönyben közzétett eredménye
alapján a Zalaegerszeg és Kör-
mend közötti út tanulmányter-
vét és környezetvédelmi hatás-
tanulmányát a FŐMTERV Mér-

nöki Tervező Zrt., a Pannon-
way Építő Kft. és a UNITEF
'83 Műszaki Tervező és Fej-
lesztő Zrt. konzorciuma készít-
heti el. Az 505 millió forintos
megbízás része a környezetvé-
delmi engedély megszerzése is.

A zalai megyeszékhely és a
Vas megyei város közötti kétszer
kétsávos gyorsforgalmi út Zala-
egerszeg észak-keleti csomópont-
jából indul majd. Az épülő jár-
műipari tesztpályától északra ha-
lad, Vas megye határát átlépve
keresztezi a Rába folyó völgyét.

Az új út 28 kilométer
hosszú lesz, a Rába felett egy

híd is épül. A leendő gyors-
forgalmi út végpontja Körmend
közelében, a tervezett M80-as
és M86-os, valamint a 8-as és
86-os főutak által határolt cso-
mópontnál lesz.

Az M76-os meghosszabbí-
tásával Zalaegerszegről közvet-
len kikötés alakul ki az osztrák
határhoz. Az új szakasz révén
egy nyugat-dunántúli gyorsfor-
galmi ív is kiépül, ami az M7-
es autópálya balatonszent-
györgyi csomópontjától Zala-
egerszegen, Körmenden, vala-
mint Szombathelyen keresztül
éri el Győrt.

Az új szakasz révén egy nyugat-dunántúli gyorsforgalmi ív is kiépül.
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mxm lakberendezés rovata

Társaságban gyakran elő-
kerül, ki mivel töltötte az
idejét az elmúlt hónapok
alatt.

– Hát én megpróbáltam
főzni…

Erre a többiek olyan har-
sány nevetésben törtek ki,
hogy ezen még Gábor is
meglepődött. Ismerték, tud-
ták, hogy Gábor és a főzés
olyan távol van egymástól,
mint Makó Jeruzsálemtől.

– Judit mit szólt ehhez?
– Hát, amikor bejött a

konyhába elakadt a szava,
majd fél napig takarított.
Nem is értem, hogy sikerült
akkora kuplerájt összehoz-
nom, pedig mindent úgy csi-
náltam, mint a főzőműsor-
ban, csak fél napig tartott.

Mikor mindenki magá-
hoz tért a nevetésből András,
a logisztikai mérnök védeni
kezdte Gábort.

– Ez nem a Te hibád.
Nálunk a gyárban napokat
töltök azzal, hogy megter-
vezzem, minek hol legyen a
helye, hogy le tudjuk gyár-
tani azt a darabszámot, amit
kell. Sokan nem is gondol-
ják, hogy a konyha olyan,
mint egy mini gyár. Itt min-
dennek jelentősége van. Ha
a konyha egyik végéből a
másikba kell szaladgálni
főzés közben, mert rossz az
elrendezés, ezzel rengeteg
idő megy el. Ha túl kicsi a
hely, ahol nagyobbnak kell
lennie, akkor minden kibo-
rul. Ha balkezes vagy és
minden fordítva van, attól se
leszel boldog. Ha a főzőlap-
nál nem tudod egy mozdu-
lattal elérni azt, amire szük-
séged van, a szaladgálás
miatt könnyen odaég az étel.
Szerintem ne add fel! Itt
nem veled van gond, hanem
a konyhával!

mxm lakberendezés:

Miszori Imre
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Nem Bangóné Borbély Il-
dikó MSZP-s képviselő hírhedt
kijelentéséről van szó, hanem
egy valós helyzetről.

Deák István polgármester
tájékoztatása szerint Pethőhe-
nyén, Dózsa Györgya utcában
lévő 17-es számú ház 6-7 éve
égett le. A tulajdonos felújítás
helyett eladta, de a vételárból
egy görbe este után másnapra
nem sok maradt.

Telt múlt az idő, a romos
házat harapdálni kezdte az idő
vasfoga. A tulajdonost felszólí-
tották a veszélyes épület elbon-
tására, még a szomszéd is tá-
mogatta ezt azzal, hogy a tel-
kén felvonulhatnak a munká-
sok. A bontásból azonban újabb
tulajdonosváltás lett. Az új
„gazda” szintén megkapta a
felszólítást a bontásra. A jegyző
megtette a szükséges lépéseket,
az építési hatóság pedig bün-
tetést szabott ki.

Nem találják ki, hogy mi
történt… A büntetést nem fizet-
ték ki, viszont újra eladták a
romos ingatlant.

Időközben már zajlik a vég-
rehajtási eljárás. Az új tulajdo-
nos azonban nem elérhető. Az
egerszegi hölgynek küldött tér-
tivevényes levél azzal az üze-
nettel érkezett vissza, hogy a
címzett nem kereste.

Maradt tehát egy életveszé-
lyes épület, egy behajthatatlan-
nak látszó büntetés, s a patká-
nyok tanyája (ezzel egy súlyos
közegészségügyi probléma).

Szóval patthelyzet van, ami-
nek senki sem örül. Különösen
nem az életveszélyesnek minő-
sített épület szomszédjában élő
kisgyermekes lakók.

E.E.

Patkányok tanyája…
A tulajdonos nem elérhető

Csak nem új vevőre vár az életveszélyes épület?
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