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Május 28-án ismét gazda-

godott . Kültéri, játé-Teskánd

kok tárolására alkalmas faépü-

letet adtak át az óvoda udvarán.

Sipos László polgármester

véleménye szerint mérföldkő a

település életében a beruházás,

mert az elmúlt 10 évben csak

saját erőből tudtak fejlesztése-

ket megvalósítani. Most a Ma-

gyar Falu Program keretében

Teskánd dinamikusan fejlődik
száz százalékos állami támoga-

tással, 1,7 millió forintból épült

meg a 16 m -es tároló. A ter-
2

mészettudatos nevelés jegyé-

ben ez a szép épület a ter-

mészet közeliséget, a természet

megóvását helyezi előtérbe.

A település dinamikusan

fejlődik – jelenleg 1150-en

élnek Teskándon. Folyamato-

san igények merülnek fel olyan

feladatokra, amelyeket állami

támogatás nélkül nem lehet

megvalósítani.

Vigh László országgyűlési

képviselő, miniszteri biztos

szerint felértékelődik az óvó-

dák szerepe. A gyermekeket 3-

7 éves kor között éri a legtöbb

és legfontosabb információ.

Egy település jól működik, ha

jól teszi a dolgát az óvoda, az

iskola, a háziorvos, a védőnői

szolgálat, a jegyző és a pol-

gármester. Teskándon ez így

van és a falu dinamikusan

fejlődik.

Kérdésünkre Sipos lászló

polgármester elmondta, hogy a

Magyar Falu Program kereté-

ben 17 millió forintot nyertek

utak és további 5 milliót járdák

felújítására. Orvosi eszközök

beszerzésére és gépek vásárlá-

sára nyújtottak be pályázatot.

Az infrasruktúra nagyjából rend-

ben van, de a sok betelepülő

miatt a csapadékvíz elvezetés

az új házak és területek ese-

tében gondot okoz, csakúgy

mint az oktatási intézmények

kapacitása.

A teskándi óvodába 4 cso-

portban 111 gyermek jár, össze-

sen tucatnyi településről hoz-

zák a gyerekeket. Nem csoda,

hogy népszerű az intézmény,

mert tanuszoda, sószoba és

tornaterem is rendelkezésre áll.

Most pedig egy kültéri já-

téktárolóval gazdagodtak.

100 százalékos állami támogatásból épült.

Zete 1920 Hagyományõrzõ Egyesület
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A koronavírus-járvány kö-
vetkeztében elrendelt veszély-
helyzetben képviselő-testületi
és bizottsági ülések megtar-
tására nincsen lehetőség, a ka-
tasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46.§ (4)
bekezdése alapján a közgyűlés
feladat-és hatáskörét a közgyű-
lés elnöke gyakorolja. A me-
gyegyűlés 2020. júniusi ülésé-
nek megtartására ezért nem
kerülhetett sor. ,Dr. Pál Attila
a megyei közgyűlés elnöke
2020. június 2-án a következő
döntéseket hozta:

A Zala Megyei Közgyűlés
képviselői és nem képviselő
bizottsági tagjai a Szervezeti
és Működési Szabályzatban
foglaltak alapján valamennyi
előterjesztést a szokásos eljá-
rásrend szerint előzetesen kéz-
hez kaptak. A megküldött elő-
terjesztésekkel kapcsolatban a
közgyűlés elnökének küldhet-
ték meg észrevételeiket, eset-
leges módosító indítványaikat.

Hét előterjesztés került
összeállításra, ezek közül egy
kivétellel a döntést a közgyű-
lés elnöke a fent hivatkozott
jogszabályban foglaltak szerint
meghozta. A kivétel a „Tájé-
koztató a Zala Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság
2019. évi tevékenységéről.” cí-
mű előterjesztés volt, amit
szintén kézhez kaptak a képvi-
selők, ugyanakkor a közgyű-
lési dokumentum a veszély-

A megyei közgyűlés elnökének döntéseiről
helyzet megszűnését követően
ismételten a testület elé kerül
annak érdekében, hogy a kép-
viselők kérdéseiket személye-
sen is feltehessék a katasztró-
favédelmi igazgatóság illeté-
kes munkatársának. Erre tekin-
tettel határozati javaslat nem
szerepelt az előterjesztésben.

A közgyűlés elnöke elfo-
gadta a Zala Megyei Vállal-
kozásfejlesztési Alapítvány 2019.
évi működéséről szóló beszá-
molót. Az Alapítvány eredmé-
nyes évet zárt 2019-ben, amit
az is alátámaszt, hogy 2019.
december 6-án az Év Vállal-
kozója Díj átadási ünnepségen
elismerésben részesült, a díjat
az Alapítvány Kuratóriumának
elnöke, vette átPácsonyi Imre
Varga Mihály pénzügyminisz-
tertől és , aTolnay Tibortól
VOSZ elnökétől.

Az M9 Térségi Fejlesztési
Tanácsban az érintett megyei
önkormányzatokat két fő kép-
viseli, a közgyűlés elnöke mel-
lett a képviselő-testület által
delegált tag. A Zala Megyei
Önkormányzat részéről Pácso-
nyi Imre alelnök került dele-
gálásra a Tanácsba.

Döntés született a Zala
Megyei Önkormányzat 2020.
évi költségvetési rendeletének
módosításáról. A 2020. évi
költségvetés elfogadásakor az
önkormányzat és a hivatal
2020. évi bevétel-kiadási fő-
összege 629.523 e Ft-ban ke-
rült meghatározásra. A változ-
tatás eredményeként a fő-

összeg 805.211 e Ft-ra módo-
sult, miután az önkormányzat
újabb hat pályázat elbírálásá-
nak nyertes eredményéről ka-
pott tájékoztatást, ebből három
a Terület – és Településfej-
lesztési Operatív Programban
kerékpárút-fejlesztést tartal-
maz, három pályázat pedig a
határmenti szlovén és horvát
együttműködési programban
valósul meg.

Az Agrárminisztérium és a
Hungarikum Bizottság 2020.
március 23-án írta ki a 2020.
évi, a nemzeti értékek és hun-
garikumok gyűjtésének, nép-
szerűsítésének támogatására
szóló pályázati felhívását,
melyre a megyei önkormány-
zat benyújtotta pályázatát. A

felhívás célterülete „Nemzeti
értékek (települési, tájegységi,
megyei, ágazati, külhoni tele-
pülési, külhoni tájegységi, kül-
honi nemzetrész értéktárban
szereplő nemzeti értékek és
hungarikumok) bemutatása és
népszerűsítése rendezvények
megvalósításával.” A pályázat
alapján 2021. február-április
hónapokban kerül sor egy két-
fordulós vetélkedőre, melyet
általános iskolai felső tagoza-
tos és középiskolás diákoknak
hirdet meg az önkormányzat,
bevonva a muravidéki Lendva
környékét is. A pályázat
3.461.800 Ft-os költségvetés-
sel került benyújtásra.

A megyei kitüntető cím,
valamint díjak alapításáról és
adományozásáról szóló 13/2007.
(VI.26.) ÖR számú rendelet
módosítására is sor került, a
változtatás eredményeként a
megyei elismerések száma 11-
ről 9-re csökkent, valamennyi
díjból 2021. évtől kezdődően
1 kerül átadásra. A közgyűlés
elnöke a vonatkozó rendelet-
ben előírt előkészítő bizottság
javaslata alapján határozott a
2020. évi kitüntető cím és
díjak adományozásáról is (11
db), melyek a megyei közgyű-
lés ünnepi ülésén kerülnek át-
adásra.

A megalkotott rendeletek,
illetve a határozatok a Zala
Megyei Önkormányzat Köz-
lönyében kerültek kihirdetésre,
mely megtalálható a www.
zala.hu honlapon.

Dr. Pál Attila

Megjelentek a falusi civil
szervezetek számára a Magyar
falu program keretében kiírt –
ötmilliárd forint keretösszegű
– pályázati lehetőségek – jelen-
tette be a modern települések
fejlesztéséért felelős kormány-
biztos minap sajtótájékoztatón,
Budapesten.

Gyopáros Alpár közölte: a
kiírás elérhető a kormány és a
Bethlen Gábor Alapkezelő hon-
lapján. A pályázatokat július 1-

Pályázati lehetőségek falusi civil szervezeteknek
jétől lehet benyújtani augusz-
tus 7-éig.

Tájékoztatása szerint az öt-
ezer fő alatti településeken mű-
ködő civil szervezetek támoga-
tásával tovább bővül a Magyar
falu program kedvezménye-
zetti köre.

„Ők rendkívül fontos mun-
kát végeznek a kistelepülése-
ken” – hangsúlyozta a kor-
mánybiztos. Úgy fogalmazott:
ezért a kormány nemcsak ho-
norálni, hanem ösztönözni is
kívánja közösségépítő munká-
jukat. Gyopáros Alpár a prog-
ram bővítésének szükségessé-
géről szólva azt mondta: a
Gyurcsány- és Bajnai-kormá-
nyok idején „tudatos falurom-
bolás” zajlott, aminek követ-
keztében „nagyon nagymérvű”
elvándorlás indult meg a fal-
vakból, és nagyjából egy év-
tized alatt drasztikusan csök-

kent a kistelepülések lélekszá-
ma. „Ezért kellett meghirde-
tünk a Magyar falu programot”
– mutatott rá a kormánybiztos,
aki annak eredményei között
említette, hogy fél év alatt
mintegy tízezer család igényel-
te a falusi csok-ot, két év alatt
100 milliárd forint értékben
mintegy 800 kilométer mellék-
út újul meg.

A kistelepülési önkormány-
zatok és egyházközségek ré-
szére idén és tavaly is számos
pályázati lehetőséget hirdettek
meg összesen 100 milliárd fo-
rint értékben – elevenítette fel
Gyopáros Alpár.

Szalay-Bobrovniczky Vince
civil és társadalmi kapcsolato-
kért felelős helyettes államtit-
kár a részletekről elmondta:
hatmillió forintos értékhatárig
ingatlanvásárlására és felújítá-
sára, négymillió forintig új és
tíz évnél nem idősebb használt
gépjárművek beszerzésére, két-
millió forintig egyéb eszközök
megvásárlására, valamint prog-

ramszervezésre szintén kétmil-
lió forintig lehet pályázni.

A pályázók június folya-
mán tanulmányozhatják a ki-
írást, a pályázatokat július el-
sejétől augusztus 7-éig lehet
benyújtani, azok elbírálása után
a tervek szerint október-no-
vemberben lehet megkötni a tá-
mogatói szerződéseket – ismer-
tette menetrendet a politikus.

A további feltételekről Sza-
lay-Bobrovniczky Vince kifej-
tette: azok a szervezetek pá-
lyázhatnak, amelyeket tavaly
év végéig jegyeztek be az Or-
szágos Bírósági Hivatalnál, il-
letve érvényes számviteli be-
számolóval rendelkeznek leg-
alább a 2018-as évről. A pá-
lyázatokat 2021. december 31-
éig kell megvalósítani. Szalay-
Bobrovniczky Vince egyúttal
arra kérte a pályázókat, hogy
alaposan tanulmányozzák át a
kiírást, majd összegzésként ki-
emelte: azok segítségével olyan
fejlesztéseket lehet megvalósíta-
ni, amelyeknek „tartós a hatása”.



Soha nem voltak olyan
kedvezőek a foglalkoztatási
adatok, mint márciusban, ami-
kor a koronavírus-járvány elér-
te Magyarországot. A kormány
számos gyors intézkedéssel
sietett a munkavállalók és a
munkáltatók segítségére. Erről
beszélgettünk dr. Sifter Rózsá-
val, Zala megye kormánymeg-
bízottjával.

– A csökkentett munkaidős
támogatást a veszélyhelyzet
időtartama alatt, valamint a
veszélyhelyzet megszűnését
követő legfeljebb egy hónapos
időszakban a munkáltató és a
munkavállaló közös kérelem-
ben igényelhetik. A támogatás
– melynek célja az átmeneti
gazdasági nehézség miatt a
munkavállalók munkahelyei-
nek megőrzése – három hó-
napra állapítható meg, mértéke
a munkavállaló alapbére össze-

Sikeresek a gazdaságvédelmi akcióterv keretében nyújtható munkahelyvédelmi támogatások

gének a kieső munkaidőre járó
részének hetven százaléka.
Egyéni fejlesztési idő esetén a
munkabér összege a támoga-
tással együtt el kell, hogy érje
a munkavállaló alapbérét. A

támogatás havi összegének
meghatározásakor maximáli-
san a nettó legkisebb munka-
bér kétszerese vehető figye-
lembe – részletezte a beveze-
tett gazdaságvédelmi intézke-
dések egyik típusát dr. Sifter
Rózsa.

– Mi a kutatásfejlesztési
szektort érintő bértámogatás
célja?

– A kutatásfejlesztési szek-
tort érintő bértámogatás célja a
magasan képzett munkaválla-
lók (például kutatók, fejlesztő
mérnökök) munkahelyének vé-
delme, a dolgozók munkabéré-
nek fenntartása, valamint a
tartós foglalkoztatásuk biztosí-
tása a magyar munkaerőpia-
con. A támogatás időtartama
legfeljebb három hónap, havi
összege munkavállalóként nem
haladhatja meg a 318.920
forintot.

– Mi a munkahelyteremtő
bértámogatás lényege?

– A kormány újabb segít-
ségként 2020. május 18. napjá-
tól elindította a munkahelyte-
remtő bértámogatást, mely a
nyilvántartott álláskeresők mun-
kaviszonyban történő foglalkoz-
tatásához a járási hivatalok
foglalkoztatási osztályain kérel-
mezhető. A támogatás időtarta-
ma hat hónap lehet, további
három hónapos támogatás nél-
küli továbbfoglalkoztatási kö-
telezettséggel. Mértéke a brut-
tó munkabér 100%-a, de leg-
feljebb 200 ezer forint havonta.

A támogatásokkal kapcso-
latos tájékoztató anyagok,
nyomtatványok megtalálhatók
a www.munka.hu oldalon.

Dr. Sifter Rózsa

A járvány elleni sikeres védekezésnek köszönhetően újabb
enyhítések történtek a kormányhivatali ügyintézésben is. Ennek
részleteiről kérdeztük kormánymegbízottat.dr. Sifter Rózsa

– A Kormány intézkedése tartalmazza a járványügyi veszély-
helyzet előtt megszokott ügyintézési rend visszaállítását, vagyis
2020. május 25-től ismét előzetes időpontfoglalás nélkül ke-
reshetőek fel a Zala megyei kormányablakok és kormányhivatali
ügyfélszolgálatok, 2020. június 2-tól pedig az okmányirodák is.
A járványügyi helyzettől függően azonban továbbra is kiemelt
fontosságú az egészség védelmét szolgáló óvintézkedések betar-
tása – mondja .Zala megye kormánymegbízottja

– Milyen előírásokat kell betartani?
– Az ügyfelek és az ügyfélszolgálatokon dolgozó kollégák egész-

ségének védelme érdekében az ügyfélterekben továbbra is a megfe-
lelő és javasolt óvintézkedések betartása mellett lehet tartózkodni. Az
ügyfelek csak korlátozott létszámban, az arcot és orrot eltakaró maszk-
ban, egymástól megfelelő (1,5–2 méter) távolságra tartózkodhatnak
a kormányablakokban és egyéb ügyfélszolgálati ügyfélterekben.

– Az előzetes időpontfoglalás továbbra is működik?
– Amennyiben előzetes időpontfoglalással szeretné valaki

felkeresni a kormányablakokat, úgy továbbra is interneten vagy

a 1818-as telefonszámon tudja azt megtenni. A Zala megyei
kormányablakok, valamint ügyfélszolgálatok nyitva tartásáról
ügyfeleink a Zala Megyei Kormányhivatal honlapján (http://
www.kormanyhivatal.hu/hu/zala) tájékozódhatnak. Fontos ki-
emelni, hogy a legtöbb hivatali ügy otthonról, számítógép se-
gítségével is intézhető a megújult magyarorszag.hu oldalon. A
kényelmes ügyintézés érdekében mindenkinek azt javaslom,
hogy először látogasson el a www.mo.hu honlapra az elekt-
ronikus ügyintézési lehetőségek feltérképezése céljából.

– A korlátozó intézkedések megszüntetésével újraindult a kor-
mányablak busz is?

– A Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálatok a kormány-
ablakkal nem rendelkező településeken ismét megkezdhették
működésüket. A szolgáltatás újraindítása elsősorban a kistelepü-
léseken élő állampolgárokat segíti, megkönnyítve ezzel ügyeik
intézését, és megkímélve őket a tömegközlekedés veszélyeitől.

– Itt is vannak óvintézkedések?
– A tevékenység megkezdése természetesen a megfelelő

óvintézkedések betartása mellett lépett életbe. Fokozottan kérjük
ügyfeleinket, hogy az ügyfélszolgálaton történő megjelenés
során használjanak szájat és orrot eltakaró maszkot vagy kendőt,
valamint várakozás közben lehetőség szerint tartsanak egymástól
legalább 1,5-2 méter távolságot.

A Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat vagy „kormány-
ablak busz” egy ügyintézésre felszerelt kisbusz, amely előre
meghatározott időpontokban érhető el olyan településeken, ahol
nem működik állandó jelleggel kormányablak. Lehetőséget te-
remt továbbá az ügyfelek speciális helyszíneken (kórházak, kol-
légiumok, rendezvények, fesztiválok, stb.) történő, eseti jellegű
kiszolgálására is.

A Zala megyei kormányablak busz aktuális menetrendje
megtalálható az alábbi linkre kattintva: http://kormanyablak.hu/
hu/zala-megye-mobilizalt-ugyfelszolgalat

Újabb enyhítések a kormányhivatali ügyintézésben is

Újra jár a „kormányablak busz”.

Összeállításunk a
Zala Megyei Kormányhivatal

támogatásával készült.

32020. június Közép-Zala
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* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, ,Flamot
vagyis Végs búcsút azonban nem veszünkFarkas Lászlót. ő
t  le, hiszen egyéniségére, bölcsességére, atyai barátságáraő
mindig emlékezni fogunk. Arról nem is beszélve, hogy rajzai,
írásai itt vannak velünk.

Karikatúrái segítségével a nyomtatott számaibanKözép-Zala
a múltba tekintünk. A válogatás az adott korba repíti vissza
olvasóinkat, s bennünk is felidézi a Flammal együtt töltött
éveket.

* Múltidézés Flam rajzaival

(2009.01.29.)

(2009.02.19.)

(2009.02.19.)

Halottvivők

Gyurcsány-suszteráj 2009

Viszonyok

Nehéz teher Gyurcsánynak és Veres pénzügyminiszternek.

– Bökjön rá még egy pár lyukat, mester, mert már nincs
hová szorítani.

– Gondold meg, Aranka, a Gyurcsányné minden nap két-
százharmincötezerrel mehet a piacra.

A világjárvány okozta kényszerszünet után júniusban foly-
tatódnak a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló foglalkozások,
előadások Nagylengyelben. Az európai uniós pályázati támo-
gatással megvalósuló projekt célja az egész életen át tartó tanu-
láshoz való hozzájárulás, méghozzá változatos tanulási formák-
ban, minél színesebbé téve a felnőttek számára az ingyenes
rekreációs lehetőségeket.

Az angol és német nyelvi képzések továbbra is hetente zaj-
lanak, ahol az oktatók interaktív tábla és játékos feladatok se-
gítségével tanítanak, a résztvevők pedig egymást segítve, haté-
konyan, kis létszámú csoportban tanulhatnak. A kosárfonás és a
kézimunka havi foglalkozások alapvető elméleti ismereteket
adnak az adott témában és rengeteg gyakorlati ismeretet tartal-
maznak. Ez utóbbiak felhasználásával a későbbiekben otthon,
önállóan is tovább finomítható a megkezdett kézműves darab –
legyen szó vesszőfonásról vagy hetési hímzésmintáról.

Aki a digitális világban szeretne elmélyülni, annak kiváló
lehetőséget ad erre havonta kétszer az informatika tanfolyam.
Az önkormányzat által helyben biztosított asztali számítógépek
és laptopok egyaránt használhatók, attól függően, hogy kinek
milyen konstrukció áll közelebb a szívéhez.

Aki pedig sok időt tölt a gép előtt ülve, annak kiváló
mozgásforma lehet az aktív gyógytorna. Némi elmélettel és sok
gyakorlattal járulnak hozzá az egészéges életmód kialakítá-
sához és megtartásához a táplálkozásról szóló havi előadások,
ételkóstolással egybekötve.

Azoknak, akik inkább a természetben találják meg a kikap-
csolódási formákat, igazán csábító lehet a szőlészet-borászati
kurzus, vagy a kertészeti ismeretterjesztő előadássorozat, vala-
mint a virágkötészeti foglalkozás. Utóbbi során havonta egy-
szer újabb ötleteket lehet gyűjteni natúr csokrok, ízléses deko-
rációk elkészítéséhez. A kertészkedés és a borászat iránt érdek-
lődők pedig havi rendszerességű találkozók keretében osztják
meg egymással a saját tapasztalataikat, kerti/szőlőhegyi terep-
gyakorlatokkal fűszerezve, szakemberek koordinálásával.

A programok tehát a korábban megszokottak szerint zajla-
nak majd, a szükséges egészségügyi intézkedések figyelembe
vételével. A higiéniai szabályok betartása mellett, illetve bizo-
nyos kurzusok esetében szabadtéren tartják meg a foglalko-
zásokat az oktatók. Aki szívesen bekapcsolódna, az alábbi
elérhetőségeken jelezheti részvételi szándékát: telefonon
+3630/4522798 (Scheiber Veronika), vagy üzenetben a
kapcsolattarto.nagylengyel@gmail.com, illetve a Nagylengyel
Faluhaz Facebook-oldalon.

Folytatódnak a faluház
rekreációs programjai Nagylengyelben
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A RURES projekt 2017.
júliusában kezdődött, a part-
nerségben hat európai ország
(Horvátország, Csehország, Né-
metország, Magyarország, Len-
gyelország Szlovéniaés ) vesz
részt, amelyek a vidéki te-
rületek energiahatékonyságá-
nak javítása és a rurális (vidéki,
falusi) területek megújuló ener-
giaforrásainak kiaknázása érde-
kében fogtak össze. Lassan a
projekt végéhez érnek a részt-
vevők, ugyanis az 1,8 millió
eurós ERFA támogatással, va-
lamint a magyar kormányzat
támogatásával megvalósuló pá-
lyázat 2020. júniusában zárul.
Magyarországról a Zala Me-
gyei Önkormányzat és a szom-

Az energiahatékonyság javítását tűzték ki célul…
Hat európai ország partnersége

bathelyi székhelyű Nyugat-
Pannon Terület- és Gazdaság-
fejlesztési Szolgáltató Közhasz-
nú Nonprofit Kft. vesz részt az
együttműködésben.

A projekt keretében minden
partnerrégióban helyi támoga-
tói csoportok jöttek létre, amely-
be az energiahatékonyság te-
rületén közreműködő szerep-
lők, intézmények kaptak meg-
hívást, azzal a céllal, hogy ve-
gyenek részt az aktuális projekt
tevékenységek, energiahaté-
konysági intézkedések megtár-
gyalásában, véleményezésében.
A Zala megyei helyi támogatói
csoport legutolsó ülését online
módon tartotta meg, ahol a
projekt keretében elkészült kal- kulátort ismertették és külön-

böző helyi jó gyakorlatokat
mutattak be: ésLenti Móraha-
lom városban a geotermikus
energia szerepéről hallhattak
érdekes gondolatokat.

A partnerek felkutatták a
megújuló energiaforrások, ener-
giahatékonysági intézkedések
alternatív finanszírozási modell-
jeinek legjobb gyakorlatait, er-
ről egy kézikönyvet is készí-
tettek. Az angol nyelvű kézi-
könyvben az Otthon Melege
Program, mint magyarországi
jó gyakorlat is helyet kapott.

A projekt során megvaló-
síthatósági tanulmányok kerül-
tek kidolgozásra annak érde-
kében, hogy felhívják a fi-
gyelmet az energiahatékonysá-

gi és megújuló energia rend-
szerrel kapcsolatos intézkedé-
sek alternatív anyagi források-
ból történő megvalósítására. Az
elkészült két tanulmány bemu-
tatja a hazai energiahatékony-
sági jó gyakorlatokat, valamint
az energiahatékonysági eszkö-
zök által elérhető megtérülést
és gazdasági hozzáadott ér-
téket.

Értékkalkulátor
Innovatív eszközként kifej-

lesztésre került egy új online
alkalmazás, egy úgynevezett
„értékkalkulátor”, amely ma-
gánszemélyek, vállalkozások,
közintézmények számára is
ingyenesen elérhető az inter-
neten(http://decisiontree.eu/
linken keresztül).

Lenti lentiszombathelyi városrészében a volt iskolaépület
udvarán és épületében egy energiaudvar került létrehozásra.

A szlovéniai Solar-Park (helyszín: Puconci).

Közép-Zala
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A kalkulátor különböző
megújuló energiaforrások (bio-
massza, geotermikus energia,
fotovoltaikus energia és hő-
szivattyúk) felhasználásával
foglalkozik, bizonyos kérdés-
csoportok megválaszolását kö-
vetően információkat nyerhe-
tünk a kiválasztott energiatípus
felhasználásáról, társadalmi-
gazdasági előnyeiről.

Beruházások

Németországban, Lengyel-
országban, Szlovéniában, Hor-
vátországban is bemutató jel-
legű beruházásokat valósítottak
meg. A közelé-Muraszombat
ben levő településenPuconci
egy Solar-Park került kialakí-
tásra, amely három fő elemből
áll: egy napelemes „E-fa” négy
fotovoltaikus panellel, egy nap-
elemes pad az elektronikus
eszközök töltéséhez, valamint
egy intelligens árnyékolt pad,
hat fotovoltaikus panellel,
LED-es megvilágítással, vala-
mint ülő- és pihenő felülettel az
e-eszközök kényelmes tölté-
séhez.

Zala megyében képzési és
bemutató céllal Lentiszombat-
helyen a volt iskolaépület ud-
varán és épületében egy ener-
giaudvar került létrehozásra,

ahol napkollektor, napelemes
rendszer, szélgenerátor, vala-
mint egy mobil növényi olajjal
táplált mini erőmű áll az ér-
deklődők rendelkezésére.

További tervek

Az energiaudvar további
fejlesztési tervei között szere-
pel, hogy megismertesse már
az óvodásokkal, kisiskolások-
kal a környezetbarát és ener-
giatudatos életvitel gyakorlati
oldalát, új lehetőségeket mu-
tasson be mind az áramellá-
tás, mind a melegvíztermelés
terén.

Egy interaktív kiállítótér
kialakítása is a jövőbeni tervek
között szerepel, ahol a nagy-
méretű érintőkijelző segítségé-

vel különféle információkhoz
juthatnak a látogatók, megte-
kinthetik akár az aktuális idő-
járás előrejelzést, vagy energia-
hatékonysággal kapcsolatos is-
mereteiket bővíthetik.

Hasonlóan a szlovéniai pél-
dához, egy kültéri, napelemes
töltő megoldásokat magában
foglaló eszközpark is a tervek
között szerepel, ahol a mobil
eszközöket napenergia segítsé-
gével tölteni lehetne a veze-
téknélküli, illetve USB csatla-
kozókon keresztül.

A projekt az Interreg Central Europe Programból, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai
Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

A kalkulátor funkcionális diagram alapján működik. A felhasználó meghatározza az egyes lépé-
sek paramétereit, a preferenciáit és válaszol egyes adatokkal és műszaki információkkal kap-
csolatos kérdésekre.

Napelemes pad…

Változatos az alkalmazási lehetőség.

Közép-Zala
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Síremlék akció!
Sírkertünkben felállított

síremlékekre 10% árengedmény,

ezenkívül BIZONYOS síremlékek

árából 20-35% árengedmény,

esztétikai problémák miatt.

Akciónk július 20-ig tart.

Ezenkívül vállaljuk egyedi

síremlékek gyártását.

A környék legnagyobb választékával állunk rendelkezésére.

Böőr Kőfaragó Kft., PACSA • 06/30-400 26 53

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •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

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

Kiadja: Zalatáj Kiadó
Ekler ElemérKiadó-fõszerkesztõ:

Szerkesztõség:
8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.

Tel.: (92) 596-936
e-mail: zalataj@zelkanet.hu

ISSN 2061-358X
Göcsej Nyomda Kft. Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.Készült:

Tel./fax: (92) 316-783

Közép-Zala

Sipos László, Teskánd pol-
gármestere több helyi aktuali-
tást is megosztott lapunkkal. A
vírus elleni védekezésről el-
mondta, hogy heti két alkalom-
mal megszervezték az idősek
ellátását. Ebben a falugondnok
és két, éppen ügyeletes óvónő
vett részt. Őket ellátták maszk-
kal és kaptak kesztyűt is.

A védekezés második sza-
kaszában felmérték az igénye-
ket, és kiosztottak 200 masz-
kot. A játszóteret alkoholbázisú
fertőtlenítő permetezéssel, a Fitt
parkot a kézfelületeket védő,
szintén magas alkoholbázisú fer-
tőtlenítőkkel napi szinten véd-
ték. Öt olyan helyre adtak fer-
tőtlenítőt és hozzá tájékoztatót,
ahová nagyobb létszámmal tér-
nek be emberek, boltok, vendég-
látó egységek, fagyizók lettek
ellátva.

Civil kezdeményezésre létre-
jött egy alap, mely a vírus miatt
anyagi nehézségekkel küzdő csa-
ládok megsegítését tűzte ki

Teskándi történések

célul. A civilek és a képviselő-
testület felajánlásaiból több
mint 200 000 forint gyűlt össze
a Segítsünk egymásnak Teskánd
nevű bankszámlán (Száma:
11749008-15432670-10070004).
A civilekből és képviselőkből
alakult bizottság a beérkezett
kérelmek első körét elbírálta.

A pályázatok állásáról is tá-
jékoztatott a polgármester.

A Leader Értéktár esetében
a beszerzések megtörténtek, a
3D-s digitalizálással történő mun-
ka az ütemterv szerint folyik,
mely szerint a környék közel
20 településének értékei kerül-
nek feldolgozásra.

Az MFP 2020 keretében be-
nyújtották az orvosi eszközökre
a pályázatot, szeretnék még
más szükséges területen is meg-
tenni ezt. Ugyancsak az MFP
2020-nál a katolikus egyházköz-
ség 30 millió forint értékben
nyújtott be pályázatot az egy-
kori kápolna-óvoda épület tető-
nyílászárócserére és falszigete-
lésére. Az MFP 2020 Civil alap-
nál egyelőre a polgárőrséggel
egyeztek meg arról, hogy segí-
tenek beadni a pályázatot egy
elektromos autóra.

További teskándi aktualitások:
– Az óvoda-bölcsőde az új-

ranyitásig 5-6 gyermek ellátásá-
ról gondoskodott.

– Az uszodában leengedték
a vizet, és a legkritikusabb, az
üzemelést is veszélyeztető falsza-
kasz felújításának nekiálltak. Ter-
veik szerint július közepétől
ismét teljes kapacitással működ-
het a létesítmény.

– Közterületek: a fűnyírás a
legfontosabb területeken megol-
dódott a közmunkaprogramnak
köszönhetően.

– Közvilágítás: Teskándi Há-
zak 2. ütemében beépült Vor-
hotai út lakóinak igényeit igyek-
szenek kielégíteni a közvilá-
gítás optimális megoldásával.
Nagy valószínűség szerint foly-
tatják az utóbbi időszak gya-
korlatát, és napelemes világító-
testeket telepítenek a kért sza-
kaszra.

– A temető hulladékelszállí-
tásának áttervezése folyamatban
van, az új rend szerint a közszol-
gáltató fogja ezentúl elszállítani
a felhalmozott hulladékot.

– Folyamatos téma a csapa-
dékvíz, és a község területét jel-
lemző rétegvíz által okozott ká-
rok csökkentése. A feladatot ap-
ró lépésekkel, illetve pályázati
támogatásokat várva igyeksze-
nek megoldani.

– Hősök Napja:
A hagyományok szerint má-

jus utolsó vasárnapján megem-
lékeztek azokról a magyar hő-
sökről, akik életüket adták a
hazáért.

(Az óvodaudvar játéktároló-
jának átadásával külön cikkben
foglalkozunk.)

A gazdabolt előtt adja át a fer-
tőtlenítőszert Sipos László
Dömötör Csabánénak.
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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.

A belső teher-zalaegerszegi
mentesítő út és a Jákum Ferenc
utca találkozásánál tartották
minap egy nagyszabású projekt
sajtótájékoztatóját.

Zalaegerszeg rendezett ta-
nácsú várossá nyilvánításának
135. évfordulóját ünnepeljük –
mondta polgár-Balaicz Zoltán
mester, a rendezvény házigaz-
dája. Megválasztották első pol-
gármesterünket, Kovács Ká-
rolyt, aki tízéves regnálása alatt
rendkívül sok fejlesztést hajtott
végre.

Balaicz Zoltán hivatalosan
is meghirdette a Kovács Károly
városépítő programot, amely-
nek keretében eddig soha nem
látott mértékben újítanak fel,
illetve építenek közterületeket,
járdákat, parkolókat.

– Az elmúlt húsz évben
alaposan megváltozott Zala-
egerszeg – állapította meg a
polgármester. – A gépjárművek
száma 35 ezerre nőtt, de a
város szerkezete változatlan
maradt. Ez olyan kihívás, amit
régóta szerettünk volna meg-
oldani. Egy 15 évre szóló, cik-
lusokon átívelő programot dol-
goztunk ki, amit a közgyűlés
egyhangúlag támogatott. A Te-

15 évre szól és ciklusokon ível át
Elindult a Kovács Károly városépítő program Zalaegerszegen

lepülésfejlesztési Operatív Prog-
ramban, a Modern Városok
Programban még vannak lehe-
tőségeink, illetve az aktuális
kormányhatározat 12,8 milliárd
forint fejlesztést biztosít a vá-
ros számára.

A 12,8 milliárd forintos ál-
lami támogatás keretében 2024
végéig a következő projektele-
mek valósulnak meg:

– Megépül a belső teher-
mentesítő út harmadik szakasza
(2,5 milliárd forint)

– Kiépül a déli átkötő út
(1,6 milliárd forint)

– Utak, terek, járdák, parko-
lók újulnak meg, illetve épül-
nek az arányos városfejlesztés
jegyében, minden városrész-
ben, közel száz helyszínen (6,5
milliárd forint)

– Útfenntartáshoz szüksé-
ges új eszközök, gépek beszer-
zése (700 millió forint)

– Önkormányzati cégek te-
lephelyeinek fejlesztése (500
millió forint)

– A beruházásokhoz szük-
séges területek megszerzése
(400 millió forint)

– Tervezés, engedélyezés,
hatósági díjak (400 millió
forint)

– Közbeszerzés (80 millió
forint)

– Műszaki ellenőrzés (120
millió forint)

– Az elmúlt száz évben nem
költöttek annyit Zalaegerszeg
úthálózatára, mint amennyit a
következő három évben lehet –
erről országgyűlésiVigh László
képviselő beszélt. – A tervezett
ütemben épül a járműipari
tesztpálya, illetve a várost az
M7-es autópályával összekötő
gyorsforgalmi okosút. Ezek
döntően befolyásolják Zala-
egerszeg jövőjét. Büszkék lehe-
tünk, mert nincs még egy me-
gyei jogú város, amely ekkora
összeget fordíthat közlekedése
fejlesztésére – hangsúlyozta
Vigh László.

– A járványügyi vészhelyzet
nem írja felül a hazai közút-
hálózat fejlesztésével kapcso-
latos terveket – mondta dr. Mo-
sóczi László közlekedéspo-
litikáért felelős államtitkár. – A
megyei jogú városok és tér-
ségeik bekapcsolása a gyors-
forgalmi úthálózatba továbbra

is kiemelt feladat. A Modern
Városok programban a 12, 8
milliárd forintos támogatás
hatalmas fejlesztés és lehetőség
a város és a régió számára –
állapította meg az államtitkár.

A VMK térrekonstrukciójá-
val zárul idén az a projekt, amely-
re a város 2017-től 1.7 milliárd
forintot fordíthatott. Összesen
29 helyszínen újítottak fel uta-
kat, járdákat. Az útfejlesztési
koncepció ennek folytatása, ame-
lyet az arányos városfejlesztés
figyelembevételével állítottunk
össze – hangsúlyozta Bali Zol-
tán, a városépítő programot ko-
ordináló alpolgármester.

A felújítás a közművekre is
kiterjed, 71 városi utat és 7
teret érint. A 19 parkolóval
összesen 264 hellyel bővül a
várakozóhelyek száma. A ter-
vezés és a közbeszerzés után a
kivitelezés jövőre indulhat.

Samu László
(A 15 éves, cikluson átívelő

koncepció részleteiről folyama-
tosan tájékoztatjuk majd olva-
sóinkat.)

A Keresztury VMK előtti teret újjáépítették.
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Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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