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Zalalövő, Borostyán-tó

Felújítások Zalalövőn
A Vidékfejlesztési Program
keretén belül Zalalövőn 2 külterületi utat újítottak fel. Az
egyik, a Borostyán-tó megközelítését megkönnyítő útszakasz átadása már júliusban
megtörtént, szeptember 30-án a
központi temető felé vezető
külterületi felújított út átadására került sor. A több mint 55
milliós beruházásból a régi utat

4 és 6 méter széles burkolattal
látták el 595,75 folyóméteren, a
széleit mészkőpadkával zárták
le, az út mentén a vízelvezető
árok felújítása is megtörtént. A
temetőt így méltó körülmények
között lehet megközelíteni –
mondta el Pintér Antal polgármester. Vigh László országgyűlési képviselő felhívta a figyelmet az utak rendbetételével
Megújul a zalalövői rendőrőrs.

9900 Körmend, Sport u. 2. Tel/Fax: (94) 594-105, 594-096, 594-095, 411-299

BABATI HÚSBOLT
VÁSÁRCSARNOK
CENTRUM

ŐSZI AKCIÓ!
SZÉP KÁRTYÁT ELFOGADUNK!
KÁRTYÁS ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT ELFOGADUNK!
BANKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG!
EXTRA SERTÉSHÚS AKCIÓNK! – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ SERTÉSBŐL!

TOP ÁR

EXTRATOP ÁR

Sertés fehércsont...............................10 Ft/kg
Sertés máj..........................................299 Ft/kg
Sertés láb hátsó................................199 Ft/kg
Sertés Apróhús 70%.......................1199 Ft/kg
Bőrős császárszalonna csontos...1229 Ft/kg
Sertés szűzpecsenye......................1749 Ft/kg

Tepertőkrém...250 g/dob...449,-/db...1796/kg
Zsír 1 kg............................................799 Ft/kg
Lecsókolbász...................................899 Ft/kg
Disznósajt vcs..................................999 Ft/kg
Véres-Májas hurka...........................999 Ft/kg
Balaton virsli....................................999 Ft/kg
Virsli Műbeles..................................999 Ft/kg
Kenőmájas........................................999 Ft/kg
Füstölt kenyérszalonna...................999 Ft/kg
Nyári turista....................................1599 Ft/kg
Debreceni........................................1399 Ft/kg
Szafaládé.........................................1099 Ft/kg
Cserkészkolbász............................1109 Ft/kg
Soproni-Olasz-Löncs.....................1149 Ft/kg
Virsli Sajtos....................................1299 Ft/kg
Vadász karikás vcs........................1549 Ft/kg
Körmendi Borókás.........................1899 Ft/kg
Körmendi vastag paprikás............1899 Ft/kg
Körmendi Extra Sonka..................2199 Ft/kg
Füstölt csülök................................1299 Ft/kg

Csirke szárny..............599 Ft/kg
Csirke egészben.........659 Ft/kg
Csirke comb................619 Ft/kg
Csirke mell csontos..1199 Ft/kg

Érvényes:
2019. október 07 október 20-ig
Az árváltozás jogát fenntartjuk!
Az árak forintban értendők,
az ÁFA-t tartalmazzák!

CENTRUM NYITVA TARTÁS: H-P 6:30 - 17:30 • Szo 7:00 - 12:00 • Tel:30/565-0599
VÁSÁRCSARNOK NYITVA TARTÁS: K-Szo 6:00 - 12:30 • Vas 6:00 - 11:20 • Tel: 30/432-5874

való rengeteg tennivalóra és
arra, hogy a mellékúthálózatra
is nagy figyelmet kell fordítani.
2017 novemberében az önkormányzat és a Zala Megyei
Rendőr-főkapitányság a zalalövői rendőrőrs épületének felújításáról döntött. Pintér Antal
a rendőrség épülete előtt állva
örömmel állapította meg, hogy
a felújítási munkálatok hamarosan befejeződnek. Tavaly a
nyílászárók cseréje történt meg,
megerősítették az alapot, megoldották a vízelvezetést, megtörtént a külső szigetelés, vakolás. A homlokzat festése, az
épület előtti járdaszakasz felújítása várhatóan október végére
fog elkészülni. A megegyezés
szerint az önkormányzat az
épület külsejének felújítását, a

rendőrkapitányság a belső munkálatokat finanszírozza saját
erőből. A felújítást érintő összefogást dr. Sipos Gyula rendőrfőkapitány kezdeményezte. A
helyszínen elmondta: nehézséget okozott az a tény, hogy az
államháztartási törvény szerint
a rendőrség nem áldozhat pénzt
olyan épületre, ami az önkormányzat tulajdonában van. Viszont a rugalmasságnak köszönhetően mégis sikerült ezt
megoldani. Végeredményül komfortos házat, európai munkakörülményeket szeretnének kialakítani. Vigh László hozzátette, hogy a rendőrség mindent
megtesz a biztonságunkért. Nagyon fontos, hogy a rendőrség számára tisztességes, 21.
(Folytatás a 2. oldalon)

Eladó egerszegi lakás a belvárosban
Zalaegerszegen, a belvárosban, a Mikes Kelemen utcai 3 emeletes,
blokktéglából épült társasházban 56 m2-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.
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Gazdagodott Zalaszentgyörgy

A felújított hivatal átadása.

A Belügyminisztérium által
kiírt „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” pályázat keretében
újították fel a zalaszentgyörgyi
Közös Önkormányzati Hivatalt.
A megvalósult beruházást szeptember 28-án adták át.
Kovács Dezső polgármester
elmondta, hogy 25 éve működik a közös hivatal, ahol már
hat település ügyeit intézik. A
pályázaton az energetikai felújításhoz 12 millió Ft-ot nyertek. Ebből kicserélték a nyílászárókat, fűtéskorszerűsítést
és hőszigetelést végeztek, napelemes rendszert telepítettek

és megújult az épület homlokzata.
– Rengeteg pályázaton vettünk részt. Öt év alatt 225 millió Ft beruházási értéket, támogatási forrást és saját erőt
fordítottunk Zalaszentgyörgyre.
A Takarékszövetkezet épületének
visszavásárlásával növeltük az
önkormányzati vagyont, terveink
között szerepel a szentgyörgyi
tóban is megszerezni a teljes tulajdonrészt – mondta befejezésül Kovács Dezső polgármester.
Az ünnepélyes átadás vendége, Vigh László országgyűlési képviselő szerint a polgármesteri szakma komoly mű-

Felújítások Zalalövőn
(Folytatás az 1. oldalról)
századnak megfelelő munkakörülmények legyenek teremtve.
A bölcsőde épületének felújítására a 2016-ban beadott
pályázat ez évi sikeres elbírálása vonatkozásában 57 milliót nyert az önkormányzat, ebből energetikai felújításra 36
millió Ft-ot, a fennmaradó részt
belső korszerűsítésre fordítják.
Az épület külső szigetelését
szeptemberben kezdték meg, a
felújításnak január közepéig
kell befejeződnie. A hőszigetelési munkálatok elkezdésekor
a lakók aggodalmukat fejezték
a város egyik legrégibb épületének külsejét érintő változás
miatt. Pintér Antal elmondta,
hogy mindent megtesznek azért,
hogy az épület eredeti képét

mutathassa. Vigh László pozitívan értékelte, hogy a város polgárai figyelnek a változtatásokra. Össze kell hangolni az energetikai követelmények kialakítását és azt kell elérni, hogy a
felújítás során mindazt az építészeti értéket megtartsa az
épület, ami jellemző volt rá.
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemlélet című
pályázat finanszírozásából 4,5
millió Ft költséggel fitnesz parkot létesítettek a Deák Ferenc
utcában. Az eredeti tervek szerint a Borostyán-tónál az erdei
tornapályát szerették volna

szaki ismereteket igényel. Zalaszentgyörgy helyzete szerencsés, mert olyan vállalkozó a
polgármester, aki ebben nagyon
otthon van.
– Sok a civil szervezet a
településen, élénk a kulturális
és sportélet. Ilyen falvak kellenek mindenhova, mert a civil
szervezeteket tudjuk tartalommal, élettel megtölteni – vélekedett a képviselő. Falun lakni nem
hátrány, hanem előny. Felértékelődik a falvak szerepe – állapította meg Vigh László. – Azon
leszek, hogy a Magyar Falu
Program keretében minél több
forrást lehozzunk, hogy folyamatos és töretlen legyen a fejlődés.
Megvalósult a sportöltöző
belső felújítása. Erre a társasági
adó terhére 6,5 millió Ft pályázati támogatást nyertek.
Császár Lajos kísérte végig
a vendégeket, bemutatta a felújított öltözőt. A sportkör elnöke elmondta, hogy kicserélték a
nyílászárókat, a PVC padlót,
elvégezték az elektromos hálózat cseréjét, a kiszolgáló helyiségek és a folyosó teljes felújítását. Ez újabb mérföldkő a
70 éves sportegyesület életében
és a következő 70 évben is lesz
foci a településen!
Samu László
visszaállítani, de nem önkormányzati
tulajdonviszonyok
miatt kénytelenek voltak más
helyszínt választani a létesítménynek. Így Zalalövő első játszóterének helyszínén alakították ki a gyerekek és felnőttek
számára is edzéslehetőséget biztosító parkot.
A polgármester felsorolta
még az európai uniós támogatással ingyenes Internet elérési pontok folyamatban lévő
létesítését a városban. Ezek elérhetőségét a városközpontban,
a rendőrségen, a kosárlabda-pályánál, a lovas centrumnál, a
fitnesz parkban, a sportpályánál
és a központi parkban valósítják meg.
Trojkó Tímea
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mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Már akkor mondtam…
Egy lakásfelújítás során
mindig visszatérő probléma,
hogy a régi, lecserélésre ítélt
bútorokkal mit lehetne kezdeni. Az együtt eltöltött,
évek alatt kialakult érzelmi
kötődés miatt – még használható, ne dobjuk ki – megoldásban gondolkodnak sokan. Péter is egy ilyen helyzetben találta magát, amikor
megkérték, hogy az új nappali bútor beépítése előtt segítsen levinni a régi ülőgarnitúrát. Péter tapasztalt szakember, egyből észreveszi,
hogy ez az ülőgarnitúra már
sok mindent túlélt, ezért ezt
az utolsó szállítást már nem
fogja szétesés nélkül kibírni.
Mindenki gondolkodik.
A szakember a szétesés nélküli mozgatás lehetőségeit
gondolja végig. A család azt,
hogy hova tudnák rakni az
ülőgarnitúrát. Egyetlen lányuk sorra veszi a lehetőségeket.
– Be kell rakni a garázsba!
– Tele van, még az autóval se tudok bejárni –
mondja az apa.
– Akkor fel kell vinni a
hétvégi házba.
– De lányom, már annyi
minden van ott, hogy meg se
tudunk mozdulni.
Vajon kihez lehetne elvinni?
Végig veszik a rokonokat. Hosszas telefonálások
után se lesz megoldás. Senki
se tudja befogadni a sokat
megélt ülőgarnitúrát. A helyzeten felháborodó egyetlen
lányuk kifakad. – Tavaly,
amikor kutatóként kint dolgoztam Amerikában, már
akkor mondtam, hogy vegyetek a Balatonon egy nyaralót, és akkor most lenne
hova tenni az ülőgarnitúrát…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre

2019. október
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Polgárőrök találkozója és átadások Zalaháshágyon
A Zalaháshágyért Polgárőr
Egyesület és a helyi önkormányzat szervezésében szeptember 21-én polgárőr, családi
és sportnapon vehetett részt a
lakosság. Büki József polgármester érthető okból a települést és környékét a béke szigetének nevezte, ugyanis már évek
óta nem történt semmilyen
bűncselekmény ezen a területen.
Vigh László országgyűlési
képviselő beszédében a polgárőrség biztonságunkat megteremtő tevékenységére hívta fel
a figyelmet. A polgárőrség egy
nélkülözhetetlen közösség a közösségeken belül, nagyon fontos, hogy elismerjék a munkájukat. Ezek az emberek a fáradtságukért nem kapnak fizetést, és amíg mások alszanak,
ők a biztonságra figyelnek. Számunkra a legfontosabb az emberi érték megóvása. Nagyon
szeretnénk, ha ez a biztonság és
– ellentétben más országokkal
– a saját kultúránk megmaradna a jövőben is a mi hazánk, a
mi gyermekeink és mindannyiunk számára.
– Ezek az összejövetelek
azért nagyon fontosak, hogy a
polgárőri tevékenységet népszerűsíteni tudjuk a fiatalok kö-

rében, hiszen az utánpótlásra
mindig nagy szükség van. Egy
ilyen alkalommal a polgárőrök
egymást is jobban megismerhetik – mondta Németh Károly
régióvezető, a Zalaháshágyért
Polgárőr Egyesület elnöke.
Számos szabadidős tevékenység szerepelt a programok
között; a főzőversenyen polgárőri-családi csapatok közül a
hagyárosböröndiek sertéspörkölttel, a salomváriak különleges paprikás krumplival, a zalalövőiek tejfölös húsos répalevessel és a zalaháshágyiak pincepörkölttel vettek részt. Kispályás futballbajnokságot tartottak, játékos vetélkedőn vehettek részt a felnőttek, és bagolytúrát indítottak a gyerekeknek. A megnyitón az Ezüsthárs
asszonykórus lépett fel, délután
budafai és salomvári táncosok
adták elő szórakoztató műsorukat a rendezvénysátorban.
Egészség megőrző előadást
hallhattak Monori Krisztina dietetikus részéről, a rendezvény
alatt egészségügyi szűrést végeztek. Végül Móricz László
harmonikás műsorát élvezhette
a közönség.
A közelmúltban fejeződött
be a településen néhány fel-

A mederlapozott vízelvezető árok átadása.

újítási projekt, ezért ezek felavatását erre a napra tűzték ki.
Az önkormányzat önerőből közel 500 méter hosszan járdát
újíttatott fel, útmenti vízelvezető árkot mélyíttettek és tisztíttattak ki közel 4,5 km hoszszan és a temető bejáratánál lévő hidat csináltatták meg. Pályázat segítségével több útszakasz aszfaltborítását sikerült
felújíttatni, vízelvezető árok
mederlapozását és az egyik utca hídjának helyreállítását sikerült megoldani.
Az önkormányzat pályázati
úton 25 millió Ft-ot nyert a kul-

túrház felújítására, rendezvénytér kialakítására 5 millió Ft-ot
továbbá az orvosi rendelő berendezéseire, eszközeire 2,1 millió Ft-ot. Ezeknek a feladatoknak a kivitelezése a helyi önkormányzati választás során
megválasztott következő polgármester feladatkörébe fog tartozni. Büki József nem indul a
választáson, így a falu minden
lakójának köszöni a szavazói
bizalmat, hogy 3 cikluson keresztül, 13 évig polgármesterként tevékenykedhetett a településen.
Trojkó Tímea

Szüreti felvonulás Zalaszentgyörgyön
eseményeket. A felvonulókat a
Csurgaszi Lovas Vendégház lovasiskola tanulói, a zalaszentgyörgyi lakosok, fellépők, vendégek alkották. A fellépők a Zalaszentgyörgyi Napköziotthonos Óvoda gyermekei, a Boróka Néptáncegyüttes és a Zalaszentgyörgyi Néptáncegyüttes voltak.

A felvonulás végén, a kultúrház előtti téren kelt egybe az
ifjú pár: Zsuppán Vivien és
Elek Gergő. Mindezt vacsora
és nótázás követte a kultúrházban. Az est folytatásaként
táncos bulira került sor.
Köszönet mindenkinek, aki
hozzájárult a rendezvény sikeréhez.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
A szüreti felvonulást sikeres pályázatból támogatták.

Szeptember 21-én került sor
Zalaszentgyörgyön a szüreti felvonulásra, amely a TOP-5.3.116-ZA1-2017-00003 Közösségfejlesztés Zalaszentgyörgy, Kávás,

Zalaboldogfa és Zalacséb településeken pályázatból valósult
meg. A felvonulási útvonal állomásain a kisbírók kikiáltották
az ott lakókkal történt vicces

www.zalatajkiado.hu

4

Zalalövő és Környéke

2019. október

A fejlesztések folytatódnak Zalaszentgyörgyön
Beszélgetés Kovács Dezső polgármesterrel (2.)

A faluban lévő óvodában színvonalas az oktató-nevelő munka.

Folytatjuk beszélgetésünket
Kovács Dezsővel, Zalaszentgyörgy polgármesterével. Az
előző számban elsősorban az
elmúlt öt év fejlesztéseiről, közösségi, kulturális és sportéletéről esett szó. A befejező részben a további feladatokról is
említést tesz a polgármester.
– A hagyományteremtő kezdeményezéseken túl a képvise-

lő-testületünk újabb alapokat,
elismeréseket hívott életre.
Gondolunk a fiatalokra, a diákokra, az újszülöttekre és az
újonnan letelepedőkre is. Ezenkívül költségvetési keretből a
tanulmányaikat támogatjuk és
ösztöndíj lehetőséget teremtünk
a nappali tagozatos tanulók részére – folytatja beszélgetésünket Kovács Dezső. – A lete-

lepedési támogatással a Zalaszentgyörgyre költözők életét
igyekszünk segíteni. Kapcsolódtunk a tűzifa programhoz és
az időseket is segítjük, támogatjuk.
– Zalaszentgyörgy vonzó
célpont a turisták számára…
– Folyamatosan vannak idegenforgalmi fejlesztések és tervek a kerékpáros, bakancsos
turizmus területén. A jövő évre
is rendelkezünk három nyertes
pályázattal erre a célterületre. A
meglévő és jól kihasznált szálláshelyi lehetőségeinket tovább
szeretnénk fejleszteni és korszerűsíteni.
– Az éghajlatváltozás negatív hatásai a falut sem kímélik…
– A környezeti változások
okozta felhőszakadások és áradások káros hatásait szeretnénk
mérsékelni a külterületi és belterületi vízelvezető rendszerek
felújításával és fejlesztésével.
Ezekhez a célokhoz idén csak
tűzoltásszerű támogatást kaptunk a vis maior pályázatainkon keresztül.

– Hat falu „központja” Zalaszentgyörgy. Mik a tapasztalatok?
– A közös hivatal megerősítése az elmúlt öt év legnagyobb elvégzett feladata volt.
Az együttműködő hat falu között a kapcsolat jó, baráti. A
hivatal mindannyiunk megelégedésére, jól működik.
– Milyen terveik, ambícióik
vannak?
– A közös hivatal további
fejlesztése, a kultúrház teljes
energetikai felújítása, az orvosi
és fogorvosi rendelő energetikai fejlesztése, a sportcentrum
bővítése, felújítások és fejlesztések folytatása, idegenforgalmi fejlesztések, a ravatalozó
korszerűsítése, járda-felújítások, parkoló építése a sportpályánál, települések közötti jó
kapcsolatok fejlesztése, a testvértelepülési kapcsolatok további szélesítése, a közösségi
élet bővítése, s a letelepedők
további támogatása, hogy csak
a legfontosabbakat említsem.
z.t.
(Vége)

Testvértelepülési kapcsolat – új tartalommal
Erdélyi egyetemista szakmai gyakorlaton Zalában
Zalaszentgyörgy és az erdélyi Marosszentgyörgy közötti
testvértelepülési kapcsolat egyik
különlegessége, hogy a zalai
falu vendégszeretetét élvezve
itt töltötte szakmai gyakorlatát
Lőrincz Tünde, a marosvásárhelyi Sapientia Tudományegyetem tájépítészmérnök szakos
hallgatója.
– A Naste Bau Kft.-nél kitűnő lehetőségem adódott szak-

mai tapasztalatok szerzésére,
hiszen ez a cég a tájépítészet
szinte minden ágával foglalkozik – mondja.
– Volt már korábban is Zalában?
– Nyár elején egy testvértelepülési program alkalmával
egy hétvégére látogattunk el
Zalaszentgyörgyre.
– Milyen tapasztalatokkal
tér vissza Erdélybe?

Fotó: Zalatáj
Lőrincz Tünde: – Rendkívül tanulságos volt ez a két hónap.

– Rendkívül tanulságos volt
ez a két hónap, az itt látottakat biztosan hasznosítani
tudom egyetemi tanulmányaim
során.
– Mi tette Önre a legmélyebb benyomást?
– Az itt élő emberek vendégszeretete és kedvessége.

Nagyon jó kapcsolatot alakítottam ki a zalaszentgyörgyiekkel és a kávásiakkal. Egyetlen
szabad percem nem volt, rengeteg programon vettem részt.
– Ezek szerint szívesen jönne máskor is Zalába?
– Igen, ez a tervem.
E.E.
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„Az öt éve kitűzött cél megvalósult”
Beszélgetés dr. Pál Attilával, a megyegyűlés elnökével
A 2014-ben megalakult, új
felállású megyei közgyűlés többek között azt a célt is megfogalmazta, hogy közös összefogással „építsünk erős, fejlett
Zala megyét.” Mi valósult meg
ebből? – kérdeztük dr. Pál
Attilától, a Zala Megyei Közgyűlés elnökétől.
– A Magyar Kormány növekedésbarát gazdaságpolitikájának is köszönhetően az
eltelt öt évben Zala megye
stabil fejlődési pályára állt –
mondja elöljáróban az elnök.
– Már épülnek azok a gyorsforgalmi útszakaszok, melyek
biztosíthatják, vagy alapjai lehetnek Zala megye hosszú távú fejlődésének: Zalaegerszeg
összekötése az M7-es autópályával a sármelléki repülőtér
érintésével, az M70-es hiányzó
szakaszának megépítésével a
Budapestet és a szlovéniai tengeri kikötő várost, Kopert
összekötő autópálya válik 2x2
sávon járhatóvá. Készülnek a
Zalaegerszeg - Rédics - Lendva vasútvonal helyreállítását
tartalmazó kiviteli tervek. Közel 5 milliárd forintból valósul
meg Sármelléken az a képző
központ, amely Norvégia legjelentősebb pilótaképző akadémiájának része. A Balaton fejlesztésére jutó 300 milliárd forint egy részéből a zalai partszakasz is megújul. A Mura
program keretében Nagykanizsán és környékén komplex
turisztikai elképzelés valósul
meg. A megye gazdasága nemcsak igazodik az országos folyamatokhoz, hanem több területen élenjáró. A Zalaegerszegen épülő járműipari tesztpálya és a kapcsolódó beruházások, az 5G telekommunikációs hálózat kiépítése, a
nagykanizsai ipari park bővítése számos vállalat érdeklődését keltették fel.
– Zala megyére jellemző a
kistelepülési, aprófalvas szerkezet. Ez külön figyelmet igényel?
– Az előbbiekben felsorolt
milliárdos fejlesztések mellett
megújultak olyan épületek, intézmények is, amelyek a kistelepüléseken élők mindennapjaiban töltenek be meghatáro-

zó szerepet. Például bölcsődék, óvodák, iskolák, orvosi
rendelők. Azonban továbbra is
oda kell figyelni a kis és apró
zalai falvak kérésére, vagyis
hogy szükség van a megye út,
mellékút és kerékpárút hálózatának folyamatos felújítására,
hiszen sok esetben ezek jelentik az egyetlen kapcsolódást a
munkahelyeket, szolgáltatásokat biztosító nagyobb településékhez.
– Jelentősen átalakult 2014
óta a munkaerőpiac…
– A megvalósuló beruházások, mint például ipari parkok,
energetikai megoldások, a közlekedés, az egészségügy, a
gyermekelhelyezés feltételeinek javítása nemcsak munkát
adnak a helyi vállalkozásoknak, de közvetve hozzájárulnak a gazdaság bővüléséhez és
feltételrendszeréhez. Zala megyében is cél a hozzáadott érték
növelése, ám ehhez megfelelően képzett munkaerőre
van szükség. Az elmúlt években az országos tendenciákhoz
hasonlóan csökkenő trendeket
tapasztalhattunk az álláskeresők számát illetően megyénkben is, 2019. júliusában 6 446
fő volt a bejelentett álláskeresők száma, ami 5,4%-kal
kevesebb, mint az előző év
azonos időszakában. A fejlődő
zalai gazdaság folyamatosan
igényli a munkaerő rendelkezésre állását, ezért fontos, hogy
olyan célcsoportokat is elérjünk, akik nehezen vonhatók be
a munka világába. Ezt szolgálja a közel egymilliárd forint
összköltségvetésű, 5 éves időtartamú Zalai Innovatív Foglalkoztatási Paktum Megvalósítása elnevezésű megyei projektünk is, melynek végrehajtása eredményesen zajlik, hiszen időarányosan már eddig is
több
álláskeresőt
sikerült
bevonnunk, illetve munkához
juttatnunk az előírtnál.
– Zala megye számos gyógyfürdőhellyel rendelkezik, de
ezeken kívül is vannak vonzó
célpontok a turisták számára…
– Zala megye gazdaságában egyre nagyobb részarányt
képvisel a turizmus, amelyet jól

Dr. Pál Attila

mutat, hogy 2018-ban 2.7
millió vendégéjszakát regisztráltak a kereskedelmi szálláshelyeken, s az ide látogató
vendégek száma is 2%-kal magasabb az előző évi hasonló
időszakához képest. Magyarországon Budapest után Hévízre látogat a legtöbb turista a
maga több mint 1.2 millió
vendégéjszakájával, és előkelő
helyet foglalnak el a megye
további gyógyfürdőhelyei, Zalakaros, Lenti, Kehidakustány,
valamint a Balaton-part. Azon
dolgozunk, hogy földrajzi
adottságainkat kihasználva a
fejlődő kerékpáros és zöld tu-

rizmus mentén helyzetbe hozzuk a megye kevésbé ismert,
ám látnivalókban és tradíciókban rendkívül gazdag térségeit, kisebb településeit is. A
folyamatban lévő programokat
figyelembe véve azt hiszem
bátran kijelenthetjük, hogy történelmi pillanatokat élünk meg
a megye lakóival közösen, hiszen nagyon ritka egy térség
életében, hogy ilyen mértékű
fejlesztési forrás egyszerre álljon rendelkezésre, mint jelenleg Zala megyében. Mindez
nem valósulhatott volna meg
a kormány, a zalai emberek, vezetők, vállalkozók összefogása
nélkül.
– Mit gondol a folytatásról?
– Feladat, munka van bőven, amelyet még nem fejeztünk be. Hazai, nemzetközi pályázatok megvalósítása zajlik,
az eredmények egy része az
elkövetkező időszakban válik
kézzelfoghatóvá. A Magyar Falu Program és a kisvárosoknak
készülő projektek újabb szakaszát nyitják meg a beruházásoknak. Bízom benne, hogy
október 13-án felhatalmazást
és támogatást kap a FideszKDNP listája a polgároktól a
folytatásra, ezért is kérem, hogy
minél többen éljenek a választás
lehetőségével.

Zalalövői programajánló
Október 23.: 1956-os forradalom és szabadságharc
megemlékezés.
Október 26.: Tabuk nélkül. Rendező: „Salla” Művelődési
Központ és Könyvtár.
November 4.: Megemlékezés a kopjafánál. Rendező: Kerecsen
Hagyományőrző és Kulturális Egyesület.
November 9.: Márton napi vacsora - Borászbál. Rendező:
Zalalövői Borbarát Kör Egyesület.
November 10.: Márton napi lámpás felvonulás. Rendező:
„Salla” Művelődési Központ és Könyvtár, Zalalövői Borbarát
Kör Egyesület.
November 14. 18.00 óra.: Világjárók Klubja - Simonffy
Tímea. Rendező: „Salla” Művelődési Központ és Könyvtár.
November 16.: Nyitott pince program. Rendező: Zalalövői
Borbarát Kör Egyesület.
A rendezvényekkel kapcsolatban bővebb információért keresse
a kihelyezett plakátokat vagy érdeklődjön a szervezőknél!
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Látványosan fejlődött a megyeszékhely
Számvetés Balaicz Zoltán polgármesterrel

Balaicz Zoltán: – Az elmúlt öt évben összesen több mint négyezer új munkahely jött létre.

Látványos fejlődés jellemezte az elmúlt öt évben Zalaegerszeget. Még a közeli napokban is több jelentős beruházás avatóünnepségére került
sor a megyeszékhelyen.
A Zalaco Sütőipari Zrt.
2015-ben már végrehajtott egy
jelentős fejlesztést, hiszen 1,3
milliárd forintos beruházással
új üzemcsarnok épült az északi
ipari parkban, 150 új munkahelyet teremtve ezáltal. 2018ban újabb befektetésről döntött
a menedzsment, amelynek keretében 4,6 milliárd forint értékű fejlesztésbe kezdett a
vállalat, amit 836 millió forint
állami támogatással segített a
kormány. Mindez újabb 150
álláshelyet eredményez.
Az állami beruházással megvalósuló ZalaZone járműipari
tesztpálya és a környezetében,

magántőkéből épült ZalaZone
Kutatási és Technológiai Központ hosszútávon meghatározó
szereplővé teszi Magyarországot a járműipari fejlesztések
területén. Ennek átadására
ugyancsak minap került sor.
– Zalaegerszegen a 2014-ben
meghirdetett gazdaságfejlesztési és munkahely-teremtési program hatására folyamatosan fejlődnek a cégek. A modern
technológiák, a piac növekedése és a kiszámítható, stabil környezet bővítésre sarkallja a
korábban letelepült vállalkozásokat is. Az elmúlt öt évben összesen több mint négyezer új munkahely jött létre –
ismerteti lapunkkal a kedvező
tendenciát Balaicz Zoltán polgármester.
A regisztrált álláskeresők
száma a városban évről évre

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

csökken. Mára ez az arány rekord alacsony szintre csökkent.
A munkanélküliség aránya Zalaegerszegen: 2014. december:
4,7 %; 2015. december: 3,3 %;
2016. december: 3,0 %; 2017. december: 2,7 %; 2018. december:
2,5 %; 2019. augusztus: 2,3 %.
– Zalaegerszeg folyamatos
fejlődése érdekében, illetve a
munkaerőhiány csökkentésére
egy 18 pontból álló programcsomagot fogadott el a közgyűlés – folytatja a polgármester. –
A megoldások között szerepelt
a munkáshotel létesítése (600
millió forintos beruházással elkészült), duális szakképző központ kialakítása ugyancsak 600
millió forintos projekt keretében (a beruházás elindult),
szakemberlakás koncepció, lakásvásárláshoz nyújtott kamattámogatás, építési telkek kedvezményes biztosítása. 2015-ben
az országban elsőként nyerte el
a Tudományos és Technológiai
Park minősítést a város északi
ipari parkja, 2016-ban a város
kiérdemelte a „Befektetőbarát
Település” címet, 2018-ban pedig Zalaegerszeg vehette át
„Az év ipari parkja” kitüntetést.
Az újabb megmérettetésre
készülő polgármester sorolja a
további, több már folyamatban
lévő beruházást, fejlesztést 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

– Már épül 170 milliárd
forintos beruházással a Zalaegerszeget az M7-es autópályával összekötő, a sármelléki
nemzetközi repülőteret is érintő
M76-os kétszer kétsávos gyorsforgalmi út. Zajlik a Zalaegerszeget az osztrák határhoz vezető M8-as úttal összekötő
kétszer kétsávos gyorsforgalmi
út tervezése. Kormányhatározat
született a zalaegerszegi logisztikai központ és konténerterminál létrehozásáról, továbbá 45 milliárd forintos ráfordítással épül az északi ipari
parkban, 265 hektáros területen
az elektromos és az önvezető
autók kutatás-fejlesztésének és
innovációjának Európában is
egyedülálló bázisa, a járműipari tesztpálya. Ehhez kapcsolódva Magyarországon belül Zalaegerszeg lett az ötödik generációs mobilhálózat, az 5G
tesztvárosa. S nem hagyhatjuk
szó nélkül az új uszodakomplexumot sem.
Zalaegerszeg látványos fejlődése természetesen nem csak
a helybelieket érinti, hiszen
több ezer, a környező településen élő munkavállaló a megyeszékhelyen találja meg boldogulását, s veszi igénybe a város
egyre fejlődő infrastruktúráját.
z.t.

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.
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Zala megye stabil fejlődési pályára állt

A kitüntetettek és a vezetők.

Szeptember 14-én a Zala
Megyei Önkormányzat díszközgyűlésén került sor a hagyományoknak megfelelően a kitüntetések átadására.
Az ünnepségen részt vett és
beszédet mondott dr. Palkovics
László innovációs és technológiai miniszter. A kitüntetéssel
díjazottak munkájukkal hozzájárultak Magyarország eddigi
sikeréhez és kimagasló gazdasági eredményeihez, az ország

jelenleg az Európai Unió egyik
legkiemelkedőbben bővülő gazdasága – hangsúlyozta.
Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke beszédében kiemelte: Az elmúlt öt
évben Zala megye stabil fejlődési pályára állt. „Történelmi
időket élünk, hiszen egy megye
életében ritkán fordul elő, hogy
ilyen mértékű fejlesztési forrás
egyszerre álljon rendelkezésre”
– mondta az elnök. – A 2014-

ben megfogalmazott cél („Építsünk erős, fejlett Zala megyét”)
a kormány és a zalai emberek –
vezetők, vállalkozók – összefogásával valósulhatott csak meg
– fűzte hozzá dr. Pál Attila.
Ezt követően került sor a
kitüntetések átadására. A közgyűlés Zala Megye Díszpolgára kitüntető címet adományozott Rátóti Zoltán színművésznek (Magyarföld) a kistelepülések megőrzése, kulturális

életének megtartása érdekében
végzett példaértékű közéleti
tevékenysége elismeréseként.
Zala Megye Közigazgatásáért Díjat kapott Monda Lászlóné csoportvezető (Zalaapáti).
Zala Megye Egészségügyéért
Díjat vehetett át dr. György
Endre háziorvos (Várvölgy).
Zala Megye Szociális Gondoskodásáért Díjban részesült
Horváth Gyöngyi intézményvezető (Lenti). Zalai Pedagógus
Díjat kapott Szörényi Zoltán
Ferenc igazgató (Gyenesdiás,
Keszthely). Zala Megye Sportjáért Díjat adományoztak Vlaszák Gézának (Nagykanizsa).
Ugyancsak Zala Megye Sportjáért Díjat kapott Szőcs János
(Zalaegerszeg). Zalai Civil Társadalomért és Nemzetiségekért
Díjat érdemelt ki Végi Csaba
plébános (Szécsisziget). Zala
Megye Fejlesztéséért Díjat adományoztak Novák Ferenc zalakarosi polgármesternek. Zala
Megye Fejlesztéséért Díjat kapott a Hidrofilt Kft. (Nagykanizsa). Zala György Díjat
adományoztak Pékné Orbán
Julianna Ilonának (Gyenesdiás).

A nemzeti identitást erősítve
Kovásznai vendégek Zalában

Pácsonyi Imre köszöntötte a résztvevőket.

A Bethlen Gábor Alap támogatásával megvalósuló „A
végvidék nem alkuszik” elnevezésű projekt keretében Kovászna megyei delegációt fogadott a megyei önkormányzat
szeptember 16-20. között.

A találkozó részleteiről Pácsonyi Imrét, a közgyűlés alelnökét kérdeztük.
– A Kárpát-medence két
határmegyéjének, Kovásznának
és Zalának történelmi örökségét céloztuk meg – mondja

elöljáróban az alelnök. – A határmentiség a múltban sok esetben hátrány volt, gondoljunk
csak a Nyugat-Magyarország
határán lévő vasfüggönyre. Szerettük volna megtalálni a közös
történelmi pontokat, hiszen
tény, hogy a nyugati határvidéken a múltban éltek székely
őrállók. Egyrészt a székelyek
zalai jelenlétét jártuk körül,
illetve olyan történelmi emlékhelyeket kerestünk fel, amelyek
turisztikailag hasznosíthatók,
illetve fontosak a helyi identitás szempontjából.
– Hol járt a zalai küldöttség
korábbi erdélyi látogatása során és hová kalauzolták most a
kovásznai vendégeket?
– Felkerestük az Úz-völgyi
temetőt és az egykori barcaföldvári fogolytábort, bekapcsolódtunk a Gábor Áron évforduló eseményeibe, koszorúzásokon, konferencián vettünk

részt. Az erdélyi vendégeinknek pedig megmutattuk a magyar Maginot-vonalként ismert
pákai bunkerrendszert, az ottani kiállítást, a lovászi légópincét, egy projektbeszélgetés
keretében szót váltottunk a történelmi emlékhelyek turisztikai
hasznosításáról. A küldöttség
tagjai pedig előadást tartottak
az érdeklődőknek a megyeháza
dísztermében. Az egyik nap
Lendvára látogattunk, ahol többek között megtekintettük a
várat, az utolsó napon pedig
Mura menti kirándulás szerepelt a programban, vízitúrával,
murakeresztúri
nemzetiségi
konferenciával, a Zrínyi kadétok avatásával. Olyan közös
pontokat kerestünk, melyek
mindkét megyének fontosak
identitásunk szempontjából, s
szeretnénk, ha a jövőben minél
többen megismernék e nevezetességeket.
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Egészségnap Zalaháshágyon
2019. szeptember 7-én, szombaton délután egészségnapot
tartott az önkormányzat EFOP
pályázat keretében. A rendezvény a helyi hagyományok közösségfejlesztő és egészségmegőrző, egészségtudatosságra
vonatkozó tudásmegosztó alkalom, melyen előadások, egészségügyi szűrés és a munkához
segítés érdekében tanácsadás és
sportfoglalkozások voltak elérhetők a megjelentek számára.
Zalaháshágy természeti környezete a település legnagyobb

értéke, megóvása közösségi
összefogást kíván. Ennek egyik
megerősítő eseménye a projekt
során megszervezett egészségnap, melyen egészségmegőrző
előadások, meleg étel várta a
résztvevőket. A program a helyiek által Bakos-hegyként ismert területen valósult meg. A
szervezés aktív résztvevői voltak Békavár lakói. Békavár Zalaháshágy déli végének a helyiek által elnevezett része, tele
új, fiatal, energikus családdal.
Az ő kezdeményezésükkel és

Folytatódik az útfelújítás

Önerőből újult meg egy szakasz.

Zalaboldogfán tovább folytatódik a bel- és külterületi utak
felújítása.
A külterületi utak rendkívüli szélsőséges időjárás miatt
nagyon megrongálódtak. Martonhegyi településrészen önerőből sikerült 1, 5 km szakaszt járhatóvá tenni, a vizesárok és az út kövezése is

elkészült. Lehetőség szerint további 1 km szakasz kerül felújításra.
A Magyar Falu Program
keretében pályázatot nyújtottak
be a temető-ravatalozó korszerűsítésére. Sikeres pályázat esetén mosdóval bővülne az épület. Tervben van még a temető
kerítésének felújítása is.

Különböző mérésekre volt lehetőség.

támogatásukkal esett a választás helyszínéül Bakos hegy.
Az I. Békavári ramazuri és
Egészségnap megnyitását követően regisztráció és munkaerőpiaci toborzás várta a résztvevőket. Ezt követően Vass
Virág Marianna körmendi jógaoktató tartott előadást és
bemutatót a jógáról „Test és
lélek összhangja, avagy a jóga
jótékony hatásai” címmel, annak
egészségre gyakorolt jótékony
hatásairól. Az aktívabb résztvevőkkel közösen széken elvégezhető nyújtó, lazító, stimuláló gyakorlatokat is elvégeztek.
Ezt követte Monori Krisztina előadása az egészséges

táplálkozásról. Aki szeretett
volna masszázzsal megismerkedni, Stoff Brigitta masszőr
közreműködésével megtehette
azt. Az előadások alatt a békavári lakók jóvoltából trambulin,
pónilovaglás, íjászat, labdajátékok álltak a legkisebbek rendelkezésére. Sipos Csabáné háziorvosi asszisztens jóvoltából
vérnyomás- és vércukormérésre is volt lehetőség a rendezvény ideje alatt. A házigazdák
finomabbnál finomabb étkekkel látták vendégül a megjelenteket. Készült babgulyás,
halászlé, pizza és sült csülök. A
jó hangulatról Pungor Gábor
zenész gondoskodott.

Ismét aranyérmes a csapat

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás
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• 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

Szalár Róbert és fogata.

Idén Tiszakécskén került
megrendezésre a CAN-C kettesfogathajtó országos bajnoki
döntő. A versenyre minden megye legjobb három fogata nevezhetett, emellett a rendező,
Bács-Kiskun megye adhatott hat
fogatot. Összesen 56 versenyző
érkezett a bajnoki döntőre.
Zala megyét idén Lebics
István, Pózvék István és Szalár

Róbert képviselte, mindhárman
a Zalalövő és Környéke Lovassport Egyesület versenyzői.
A kemény mezőnyben és
technikás pályán Szalár Róbert
a 3., Lebics István a 11., míg
Pozvék István a 12. helyet
szerezték meg, amellyel Zala
megye címvédőként ismét elnyerte az aranyérmes csapatbajnok címet.
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A ciklus utolsó ülése
A Zala Megyei Közgyűlés
2019. szeptember 26-i ülésének
kezdetekor dr. Pál Attila elnök
átadta a Zalai Pedagógus díjat
Szörényi Zoltán Ferencnek
több évtizedes kimagasló pedagógiai és példaértékű iskolavezetői tevékenysége elismeréseként.
A 2019. évi soron kívüli ülnökválasztás keretében a közgyűlés fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban résztvevő ülnöknek választotta a Zalaegerszegi
Törvényszékre László Ferencné nyugalmazott középiskolai
tanárt és Kaczor Jácint középiskolai tanárt.
A 2019. áprilisi közgyűlési
jóváhagyást követően lezajlott
államigazgatási eljárást, majd
az állami főépítészi és miniszteri állásfoglalás beszerzését és a kért javítások átvezetését követően a közgyűlés elfogadta a Zala Megyei Területrendezési Terv módosítását.

Döntés született a Területés Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) Fenntartható
települési közlekedésfejlesztés,
illetve Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés című felhívás keretében a Zala Megyei
Önkormányzat
részvételével
benyújtandó pályázatokról. Az
érintett települési önkormányzatokkal konzorciumban megvalósítandó fejlesztések kerékpárutak kialakítását, felújítását,
valamint meglévő utak csomópontjának megépítését és forgalombiztonsági korszerűsítését célozzák a megye több
térségében.
Jóváhagyta a közgyűlés az
Interreg V-A Szlovénia – Magyarország
Együttműködési
Program 2014-2020 keretében
a Zala Megyei Önkormányzat
partneri részvételével benyújtott két szlovén és két magyar
partner együttműködésével meg-

Az akció a megjelenéstől a készlet erejéig érvényes!

Fotó: Zalatáj
Dr. Pál Attila megköszönte a képviselők munkáját.

valósítandó „Fejlesztési szervezetek kapacitásainak erősítése a
határon átnyúló regionális
együttműködés terén” elnevezésű projektet. Az együttműködés célja egy határon átnyúló
területfejlesztési hálózat létrehozása, az intézményi kapcsolatok és kapacitások erősítése a
tervezési, illetve helyi és regionális szintű stratégiai dokumentumok elkészítésében való
szerepvállalás elősegítése érdekében.

Módosította a testület a Zala Megyei Önkormányzat 2019.
évi költségvetését, melynek
főösszege így 826 627 ezer Ft.
Az ülés zárásaként dr. Pál
Attila, a közgyűlés elnöke megköszönte a képviselők Zala megye fejlődésének elősegítése
érdekében végzett munkáját és
emléklapot adott át nekik. A
sokévi megyei képviselői munkától elköszönő Pintér László,
Vajda László és Góra Balázs
képviselőknek emlékplakettet
adott át. (Forrás: Zala Megyei
Önkormányzat)
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Kenyérsütés Csödén

2019. október

Eladó antik bútorok Zalaegerszegen
Egyedi gyártású, az 1920-as évek elején készült,
diógyökér intarziaberakású, kitűnő állapotban lévő
tálaló és vitrines szekrények (3 db) eladók Zalaegerszegen.
Együttes szobaberendezéshez kiválóan alkalmasak.
Ugyanitt nagyon jó állapotban lévő koloniál bútorok is eladók.
Érdeklődni a 30/235-4814-es,
vagy a 30/410-5684-es telefonon lehet.

Elkészült a kemence...

Elkészült a közösségi kemence Csödén, melyet az önkormányzat önerőből építtetett.
A kemence mellett épült
egy grillező és egy bográcsozó
rész is.

A kenyérsütés mellett a csödei
asszonyok jóvoltából többfajta házi rétes elkészítésére is sor került.
Az önkormányzat megvendégelte a rendezvényen megjelenteket, mindenki jól érezte magát.

Pályázati felhívás
Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a zalalövői Borostyán-tó strand üzemeltetésére
és fejlesztésére.
A működtetés időtartama: 2019. október 1. - 2024. augusztus 31.
Pályázatot nyújthatnak be: gazdasági társaságok, magánszemélyek.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 15.
A részletes pályázati kiírás megtekinthető Zalalövő város
honlapján: www.zalalovo.hu

Herman - Autószervíz Kft.
• Mûszaki és eredetiségvizsga helyben • Mezõgazdasági gépek - pótkocsik utánfutók
Személyautó - tehergépkocsi (3.5 t-ig) vizsgáztatása
• Gépjármûjavítás
• Gumiszerelés - centírozás
• Futómûállítás,
• Szélvédõ csere
mûszeres autódiagnosztika
E-mail cím: autoherman@freemail.hu
Telefon: 92/371-249
mobil: 06 30/7370-164, 06 30/238-6048

Személyszállítás
50 személyes légkondicionált SETRA típusú turistabusszal állunk tisztelt
megrendelõink rendelkezésére bármely hazai és külföldi útvonalon.
Autóbuszrendelés e-mail cím: herman.szemelyszallitas@gmail.com
Telefon: 06 30/407 3957 • Cím: Zalalövõ, Budafai út 4.

