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Szeptember 14-én a Zala
Megyei Önkormányzat díszköz-
gyűlésén került sor a hagyo-
mányoknak megfelelően a ki-
tüntetések átadására.

Az ünnepségen részt vett és
beszédet mondott dr. Palkovics
László innovációs és technoló-
giai miniszter. A zalai kötődésű
tárcavezető a mesterséges in-
telligencia által vezérelt tech-
nológia, a robotika, az auto-
matizálás fejlődésének hatásait
emelte ki. A rendkívül gyors
ütemben fejlődő technológia
vélhetően kiszorítja majd az
emberi munkaerőt némely te-
rületről és jelentősen átalakítja
a munkaerőpiaci igényeket.
Elmondhatjuk, hogy lesznek
olyan szakmák, amiket átvesz-
nek a robotok. Viszont vannak
olyan területek, ahol az emberi
munkaerőt és tevékenységet
nem lehet helyettesíteni, mint a
tanár, az orvos, a lelkipásztor, a
sportoló, az edző, a színész, az
intézmény és cégvezető, a pol-
gármester, és természetesen a
megyei közgyűlés elnöke. Eze-
ken a területeken a változás a
technológiai fejlődés beépíté-

Zala megye stabil fejlődési pályára állt
A díjazottak hozzájárultak az eddigi sikerekhez

sével fog megmutatkozni. Az új
technológia által nyújtott lehe-
tőségeket az innovációval kell
kihasználni, melynek eredmé-
nyeképpen sokkal több munka-
helyet tudunk teremteni, amely-
re helyi példa a ZalaZone jár-
műipari tesztpálya, a Science
park, az Innovációs és tudás-
központ. A kitüntetéssel díja-
zottak munkájukkal hozzájá-
rultak Magyarország eddigi si-
keréhez és kimagasló gazdasági
eredményeihez, az ország je-

lenleg az Európai Unió egyik
legkiemelkedőbben bővülő gaz-
dasága.

Dr. Pál Attila, a Zala Me-
gyei Közgyűlés elnöke beszé-
dében hangsúlyozta: az elmúlt
öt évben Zala megye stabil
fejlődési pályára állt. Meg-
kezdődött a Zalaegerszeget az
M7-es autópályával összekötő
gyorsforgalmi útszakaszok épí-
tése és készülnek a Zalaeger-
szeg-Lendva vasútvonal hely-
reállítását tartalmazó tervek.
Sármelléken közel 5 milliárd
forintból valósul meg a pilóta-
képző központ, a Balaton fej-
lesztésére jutó 300 milliárd fo-
rint egy részéből a zalai part-
szakasz is megújul, a Mura-
program keretében Nagykani-
zsán és környékén komplex
turisztikai elképzelés valósul
meg. A kistelepüléseken mo-
dernizálták az intézményeket,

és folyamatosan újítják fel a
megye út- és kerékpárút-háló-
zatát. „Történelmi időket élünk,
hiszen egy megye életében rit-
kán fordul elő, hogy ilyen mér-
tékű fejlesztési forrás egyszerre
álljon rendelkezésre” – emelte
ki az elnök. A 2014-ben meg-
fogalmazott cél („Építsünk
erős, fejlett Zala megyét”) a
kormány és a zalai emberek –
vezetők, vállalkozók – összefo-
gásával valósulhatott csak meg
– fűzte hozzá dr. Pál Attila.

Ezt követően került sor a
kitüntetések átadására. A köz-
gyűlés Zala Megye Díszpolgá-
ra kitüntető címet adományo-
zott színművész-Rátóti Zoltán
nek a kistelepülések megőrzé-
se, kulturális életének megtar-
tása érdekében végzett példa-
értékű közéleti tevékenysége
elismeréseként.

A kitüntetettek és a vezetők…

A „Mester”, vagyis Szőcs János méltán került a kitüntetettek
közé.
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Október 13-án nem lesz
helyi önkormányzati választás
Lakhegyen. Történt ugyanis,
hogy az előírt határidőig (szep-
tember 9-én 16 óráig) egyet-
len polgármesterjelölt, egyetlen
képviselőjelölt (!) nem jelent-
kezett.

Voksolás viszont lesz, hi-
szen a megyei listára szavaz-
hatnak a lakhegyiek. Az önkor-
mányzati képviselőkről, illetve

Lakhegy nem választ
Érdektelenség miatt nem lesz voksolás

a polgármesterről azonban csak
később, időközi választás ke-
retében dönthetnek – tájékoz-
tatta lapunkat Ürmösiné Kőmí-
ves Eleonóra, a helyi választási
iroda vezetője.

Persze csak akkor, ha az
időközi választáson lesznek
már vállalkozó szellemű jelöl-
tek. Ráadásul az október 13-án
sorra kerülő választás költsé-
geit központi keretből fedezik,
míg az időközi voksolás az
érintett önkormányzat költség-
vetését terheli.

Megkerestük dr. Mester
Lászlót, a Zala Megyei Területi
Választási Iroda vezetőjét, aki
elmondta, hogy információja
szerint nincs a lakhegyihez

hasonló eset a megyében, így
ezt a települést leszámítva min-
denhol lesz helyi önkormány-
zati választás Zalában.

Az iroda vezetője kérdé-
sünkre azt is elmondta, hogy az

Lakhegyen nem tolonganak a képviselő- és polgármesterje-
löltek.

Fotó: Lakhegy weboldalaFotó: Lakhegy weboldala

időközi választásig a jelenlegi
polgármester és testület irányít-
ja a falut mindaddig, amíg nem
sikerül új faluvezetőt és kép-
viselő-testületet választani.

E.E.

Zala Megye Közigazgatá-
sáért Díjat Mondakapott
Lászlóné csoportvezető a köz-
igazgatásban közel négy év-
tizeden át hivatástudattal, nagy
szakmai rálátással, pontos-
sággal és emberséggel végzett
példaértékű munkája elismeré-
seként.

Zala Megye Egészségügyé-
ért Díjat dr. Györgyvehetett át
Endre háziorvos több évtizedes
szakmai felkészültséggel, em-
berséggel végzett gyógyító te-
vékenysége elismeréseként.

Zala megye stabil fejlődési pályára állt
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Zala Megye Szociális Gon-
doskodásáért Díjban részesült
Horváth Gyöngyi intézmény-
vezető a gyermekvédelem te-
rületén példaértékűen, ember-
séggel, nagy szakmai tudással
végzett tevékenysége elisme-
réseként.

Zalai Pedagógus Díjat ka-
pott Szörényi Zoltán Ferenc
igazgató több évtizedes kima-
gasló pedagógiai és példaértékű
iskolavezetői tevékenysége el-
ismeréseként.

Zala Megye Sportjáért Dí-
jat Vlaszák Gé-adományoztak

zának több évtizedes sikeres
labdarúgó tevékenységéért, a
labdarúgás utánpótlásnevelési
modell kidolgozásáért, az ered-
ményes utánpótlásnevelés elis-
meréseként.

Ugyancsak Zala Megye
Sportjáért Díjat Szőcskapott
János Zala megye labdarú-
gásában végzett kiemelkedő
sportolói és edzői pályafutása
elismeréseként.

Zalai Civil Társadalomért
és Nemzetiségekért Díjat érde-
melt ki plébános aVégi Csaba
kistelepüléseken több évtizeden
át végzett értékteremtő és ér-
tékmegőrző tevékenységéért,
eredményes közösségépítő mun-
kája elismeréseként.

Zala Megye Fejlesztéséért
Díjat Novákadományoztak
Ferenc polgármesternek a Za-
lakaros és a megye életét is
meghatározó térség- és fürdő-
fejlesztésekért, nemzetközi kap-
csolatok kiépítéséért, új ren-
dezvények meghonosításáért,
turisztikai fejlesztésekért.

Zala Megye Fejlesztéséért
Díjat Hidrofilt Kft.kapott a a
modern technológiák kidolgo-
zása, alkalmazása, a kutatás-
fejlesztés és az oktatási együtt-
működések terén végzett pél-

daértékű tevékenysége elisme-
réseként.

Zala György Díjat adomá-
nyoztak Pékné Orbán Julianna
Ilona asszonynak a magyar
népzenei hagyományok ápolá-
sában és oktatásában végzett
munkájáért, példaértékű közös-
ségépítő és közösségi tevé-
kenysége elismeréseként.

Rátóti Zoltán, Zala megye
újdonsült díszpolgára elmond-
ta: Számára az elismerés na-
gyon megható, civil élete Kos-
suth Nagydíjának nevezte a
kitüntetést. Megállapítása sze-
rint a pecsétgyűrűn lévő Zala
megye címerében a kék szín a
hűség, tisztaság, a korona pedig
a méltóságot jelképezi. Meg-
köszönte, hogy észrevették,
hogy , ebben aMagyarföldön
kis lélekszámú faluban milyen
munkát folytatnak és hogyan
adnak példát az utódainknak. Ő
maga is nagyon sok értéket
kapott a szüleitől, számára a
szülőföld szeretete egybecseng
a hazaszeretettel. Most elérke-
zett oda, hogy az általa válasz-
tott szülőföld befogadja, elfo-
gadja. Egy személyes verssel,
Csóri Sándor Anyám szavai cí-
mű versével fejezte be beszédét.

Trojkó Tímea

Rátóti Zoltán szerint a szülőföld szeretete egybecseng a haza-
szeretettel.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu
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1989. szeptember 16-án időközi országgyűlési választásra ke-
rült sor Zala megye 2. számú választókerületében. Varga Gyula
(az MSZMP Zala megyei első titkára), majd (a Haza-Szabó János
fias Népfront helyi vezetője) lemondása miatt kellett kiírni a vok-
solást. A választók három jelöltre szavazhattak: ,Győrffy Istvánra
az MSZMP (a szavazáson Népért, Nemzetért Választási Szövet-
ség néven szerepeltek), , az MDF ésdr. Marx Gyulára dr. Schein
Istvánra, a Magyarországi Szociáldemokrata Párt képviseletében.

A kampányban óriási hátszele volt az állampárt, az MSZMP
jelöltjének, ám a győzelmet dr. Marx Gyula szerezte meg közel
hatvan százalékát megszerezve a szavazatoknak. A Zalatáj 1989.
szeptember 20-án megjelent kilencedik számának első oldalán ez
a cím szerepelt: Marx-i matt a marxizmusnak!

A rendszerváltás első látványos jele dr. Marx Gyula győzelme
volt .Zalaegerszegen

E.E.

A mi rendszerváltásunk
– avagy 30 éves a Zalatáj Kiadó (4.)

Dr. Gyimesi Endre polgármester átadja dr. Marx Gyulának a
Pro Urbe díjat 2002-ben.

A Zalatáj 1989. szeptember 20-án megjelent számának címol-
dala.

Az időközi választásról beszámoló korabeli cikk egy részlete.
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* Múltidézés Flam rajzaival

* 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 számaiban aZalatáj
múltba tekintünk. A válogatás az adott korba repíti vissza
olvasóinkat, s bennünk is felidézi a Flammal együtt töltött
éveket.

(2008.01.31.)

(2008.02.14.)

(2008.02.14.)

Aki járt mostanában Pet-
hőhenyén, annak bizonyára fel-
tűnt a falu főutcáján lévő két
buszmegálló. Nem a szokvá-
nyos látvány miatt figyel aka-
ratlanul oda az arra járó, hanem
az ott lévő két faszobor miatt.

Békésen üldögél a hölgy és
az úr, ebben a faluban tehát el-
mondhatják, hogy mindig vár va-
laki a buszra. Éjjel és nappal…

Ahol mindig vár valaki a buszra

Alkotójuk , akiFődi Tibor
önmaga által meghatározott
foglalkozása szerint faragó
szobrász. Az önkormányzat
megrendelésére készítette az
alkotásokat, amelyek azon túl,
hogy látványosak, praktikus
célt szolgálva ülőhelyet is kí-
nálnak az autóbuszra várako-
zóknak.

E.E.

Képviselő lett

Zéró tolerancia

Szeretett miniszterelnökünk…

– Én már nem járok meccsre. A parlamentben ki tudom élni
az anyázási hajlamomat.

– Na tilinkózzon csak szépen, tisztelendő atyám! Hadd
lássam mennyit tetszett szlopálni a jó kis miseborból.

– A kadarkától vizionálsz sógor! Nem az oroszok jöttek
vissza, csak Gyurcsány jön hozzánk látogatóba.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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HIRDETÉS

A . négy üzletágban végzett tevékenységének – munkaerőpiaciKontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft
szolgáltatás, munkaerőkölcsönzés, közfoglalkoztatás és kommunális kivitelezés – részeként a cégek igényeire
választ adva segíti a foglalkoztatás-bővítést, a munkahelyek megtartását és nyújt szakértői szolgáltatást
a zalaegerszegi vállalkozások részére.

A Társaság „A vállalkozások igényeire alapuló foglalkoztatás-fejlesztési program Zalaegerszeg Megyei Jogú
Városban” elnevezésű projekt keretében Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Zala Megyei
Kormányhivatal konzorciumi partnereként , valamintműködteti a Zalaegerszegi Fejlesztési Irodát mentori
szolgáltatást nyújt az álláskeresők, illetve a támogatással foglalkoztatottak részére.

Milyen szolgáltatásokat nyújtunk a zalaegerszegi vállalkozásoknak?
� Tájékoztatás bér- és bérköltség támogatásokrólaz igényelhető
� Támogatjuk a zalaegerszegi székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező munkáltatók munkaerő toborzását a

közösségi médiában megjelentetett állásajánlataik megosztásával.
� A foglalkoztatási szervnél bejelentett munkakörök, a vmp.munka.hu internetes oldalon meghirdetett

összesített felsorolását a közösségi médiában megjelentetjük.
� A feltárt álláshelyekről .személyesen is tájékoztatjuk az érdeklődő álláskeresőket
� Az álláskereső elindulását, beilleszkedését, az esetleges munkahelyi konfliktusok kezelését a támogatott

foglalkoztatás, valamint a kötelező továbbfoglalkoztatás teljes időtartama alatt ingyenes mentori
szolgáltatással, munkaerő-piaci információkkal segítjük, mely nem csak a munkavállalók, hanem a
munkáltatók szempontjából is hasznos.

� Paktumszervezeti tagok valamint a Zalaegerszegi Fejlesztési Iroda,állásajánlatait honlapunkon
bejáratánál elhelyezett kijelzőn (Paktum TV) folyamatosan megjelentetjük.

� Összegyűjtjük és közzétesszük a híreket a zalaegerszegi vállalkozásokat érintő eseményekről,
munkaerőpiaci trendekről, felmérések eredményeiről.

� Munkáltatói márka építésének elősegítése céljából folyamatosan figyeljük és bemutatjuk a
zalaegerszegi munkáltatók jó gyakorlatait a oldalon, felelős foglalkoztatókról szólówww.paktumportal.hu
cikksorozatunkban.

� Pályázatfigyelő tevékenység keretében tájékoztatást nyújtunk az elérhető pályázati lehetőségekről.
� Negyedévente foglaljuk össze a térség helyzetétgazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentésben
� Évente két alkalommal rendezvényekenFoglalkoztatási Fórum számolunk be a projekt eredmé-

nyeiről ösztönözzük a városi szereplők közötti együttműködést, véleménycserét, valamint

Amennyiben az elérhető támogatásokkal, szolgáltatásokkal kapcsolatban további kérdései lennének,
keresse munkatársainkat:

Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. Zalaegerszegi Fejlesztési Iroda
8900, Zalaegerszeg, Deák Ferenc tér 3-5/B fszt.1.
ügyfélfogadás: hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 8.00-16.00, péntek: 8.00-14.00,
tel: 92/707-621, e-mail: iroda@paktumportal.hu
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• Ingatlankezelés
Épületek, lakások felújítása•

• Köztéri bútorok (padok, szemetesek) gyártása
Járdák, lépcsők felújítása, térkövezés•

• Hibaelhárítás
Épületek, lépcsőházak takarítása•

• Kémény-béléscsövezés
Asztalos- és lakatosmunkák•

• Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetőséggel

8900 Zalaegerszeg,
Kert u. 39.

Telefon: 92/312-730
92/511-670

VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3-5/C FSZ.

A főnév

Az ige mellett a másik szó-
fajpillér. Míg az ige a mozgás
világának a tükre, a főnév a
mindenség elemeinek megne-
vezője.

A mi észjárásunk értelmes-
sége talán itt érhető tetten a
leginkább. Ennek a legelső és
legfontosabb megnyilvánulása,
hogy nálunk nincsenek nemek.
A nemekbe sorolás értelmetlen
agyterhelés! Az európai alap-
nyelvekben az angol közelít
meg bennünket, ahol kevés fő-
névnek van hím- és nőnemű
alakja is. Megmagyarázhatatlan
számunkra a nemekbe sorolás
kényszere, valamint az, hogy
ugyanaz a szó más-más nemű
az egyes nyelvekben. Felsoro-
lásmellőzéssel pl. milyen ész-
érv magyarázza azt, hogy a né-
metben a Nap nőnemű, a Hold
pedig hímnemű?

Néhány észszerűtlenséget
megemlítünk még. A személy-
nevek esetében talán egyedülál-
lóan magyar megoldás: a csa-
ládnevet követi értelemsze-
rűen a keresztnév. Megjegy-
zésül: a távol-keletiek hason-
lóan gondolkodnak. Másik ész-
revétel: az ismerettárak beso-
rolási rendszerében az euró-
paiak is kénytelenek követni a

A magyar észjárásról (3.)
helyes sorrendiséget (Goethe,
Johann Wolfgang). A család-
nál maradva: a feleség nevét
egyszerű -né képzővel oldjuk
meg (Nagy Istvánné). A csa-
ládtagok megnevezésére (sor-
rend) is említhetnénk furcsa-
ságokat.

Helységnevek: mi egysze-
rűen szóösszetétellel teszünk
különbséget azonos alapnév
esetében: Zalaegerszeg, Vas-
egerszeg, Felsőegerszeg, mel-
lőzve a körülményességet. Rá-
baszentmárton: Sankt Martin
an der Raab; Vágújhely: Nové
Mesto nad Váhom (nemcsak
földrablás, névrablás is).

Végezetül rendhagyó jelen-
ségek (kivételek, esetek, erős-
gyenge ragozás …) számbavé-
telével zárhatnánk ennek a fon-
tos szófajnak a rövid bemu-
tatását is.

A melléknév

Kevesebb gondot okozó,
többnyire a főnévhez igazo-
dó szófaj. Természetesen itt
is találkozhatunk eltérésekkel:
alakváltozatok, ragozásbeli el-
térések (erős, gyenge, vegyes),
rendhagyó fokozás, hasonlí-
tásbeli változatok, az általá-
nostól eltérő esetek más nyel-
vekben.

A számnév

E szófajjal kapcsolatban sze-
retett számtantanárom, Koller
Nándor egyik mondata jut az
eszembe. Te, Pista, a világ leg-
szebb tantárgya az enyém! Itt
rend van, itt minden a helyén
van. Képtelen voltam az ellent-
mondásra. Természetesen nem
gondoltam a tárgy idegen nyel-
vekben jelenlevő rendetlenségei-
re. Hogyan vélekedjünk, ha a né-
metben a zweiundvierzig (kettő
és negyven) vagy a franciában
quatre-vingt-deux (82: alakok-
kal találkozunk a számok egy-
másutánja helyett ??? Miért a
nyakatekert gondolkodásmód?

Sorolhatnánk még néhány
furcsaságot, de ne tegyük! Fe-
jezzük be a szörnyűségeket a
keltezés borzalmával! A 24. jú-
lius 2019. - féle keltezés a még
magyar gondolkodású ember
számára elviselhetetlen…

A névmás

E névszóról említésszerűen
csak annyit, valamivel keve-
sebb van belőle, mint nálunk. A
nemek előfordulása itt is ki-
terjedten föllelhető, mivel ez a
helyettesített szófajok körében
is általános. Még csak annyit:
az önözés jelenségéről szó lesz
a dolgozat sorozatát záró részben.

A névutó

Rendkívül hasznos társszó-
fajta (a névelővel körülölelik a
névszókat). Más nyelvekben a
mi nyelvünk észszerűségét ron-
tó elöljárószó fejezi ki azt a
tartalmat elöljáróval és esetvég-
ződéssel, amit a szófajunk név-
szóval együtt (ragtalanul vagy
raggal társulva).

A határozószó és a határozói
igenév

Az idegen nyelvek is hatá-
rozói mondatrészt fejeznek ki
velük.

A kötőszó és a módosítószó

Érdemleges különbséggel
itt sem találkozunk.

Az indulatszó

Nagy szerepe nincs a szó-
fajok körében, legfeljebb annyit
említhetünk meg, hogy biz-
tosítja a kapcsolatot a nyelvtani
főrész és a mondattan között
(ejnye, jaj…). Hasonló jelen-
séggel (pl. ó, ő) találkoztunk
már a hangtan és a szótan
esetében.

Szóhangsúly

A magyarban a természe-
tességre törekvés a természetes.
A különböző nyelvekről ez sok
esetben nem mondható el. A mi
nyelvünk hangsúlyozása élet-
tani alapú. Szóképzéskor a tü-
dőből kiáramló levegő kezdet-
ben a legerősebb, majd fokoza-
tosan gyengül. Így tehát az első
szótagon van a hangsúly. Szá-
munkra érthetetlen a nem is
kevés ezzel ellenkező hangsú-
lyozás. A lényegen nem vál-
toztat nálunk, hogy esetenként
főleg érzelmi okból más szótag
kapja az erősebb nyomatékot.

Szórend

E területen nagy lehet a ha-
sonlóság a mondat részeinek
sorrendjében (alany, állítmány,
bővítmények). Ez a mi nyel-
vünkben is így van. Ha valamit
viszont ki akarunk emelni, a
mondat elejére tesszük. Ez a
Fogarasi-törvény néven ismert
jelenség. Az előbb említett ha-
sonlóság mellett itt is találko-
zunk értelmetlen kötöttségek-
kel. Csupán egy példa közülük:
a német mellékmondati Kati-
szabály. A kötöttségek, a fö-
lösleges megjegyeznivalók (fő-
leg, ha a józan észnek ellent-
mondanak) az agyműködésre
káros hatásúak: a gondolkodást
lassítják, a feladatok megoldó

Arany János Jókai Mór
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Sok éve már, hogy harangzúgás jelzi az idő múlását a „He-
nye-hegyi” tornyában. ÉventeSzent István király kápolna
egyszer, augusztus 20-án hálaadásra hívja az embereket. A
mostani egy különleges alkalom volt. érsekiDr. Takáts István
kancellár azért érkezett e csodálatos helyre, hogy megáldja és
felszentelje a felújított kápolnát.

Évek óta nyilvánvaló volt, hogy a karbantartási feladat már
nem várhat tovább. Az épület állapotának megőrzéséhez sok
tennivaló akadt. plébános felkéréséreSzeghy Csaba dr. Simon
Margit, az egyházközség önkéntese pályázatot készített,
melynek eredményeként az Emberi Erőforrások Minisztériuma
2 200 000 Ft-tal támogatta a munkálatokat a „2018. évi egyházi
támogatások” keretében. (Támogatás azonosító: EGYH-KCP-
18-P0052.) Az összegyűlt anyagi javakkal a tavasztól megva-
lósulhatott a kápolna belső felújítása, az ablakok cseréje, a
salétromos falak javítása. Majd a csapadékvíz elvezetése is
megoldásra került. Most már lépcső vezet a kápolna bejá-
ratához.

Az ünnepi szentmisén több mint százan hálatelt szívvel
imádkoztak és énekeltek bent és kint egyaránt. Rövid időre
megálltak megpihenni, terheiket letenni az Isten tenyerére.

Csaba atya háláját fejezte ki a , a ZalatájEkler Elemérnek
Kiadó főszerkesztőjének a szervezésért, a Zalaegerszegi Ön-
kormányzatnak és a hegytulajdonosoknak az útkarbantartásért,
Deák Istvánnak Pethő-, Pethőhenye polgármesterének és a
henyei Önkormányzatnak a támogatásért, s minden embernek,
aki bármilyen módon hozzájárult a munkálatokhoz, az ünne-
pélyes szertartáshoz. Köszönetet mondott Molnár Józsefnének,
Mariannak férjénekés a kápolna gondozásáért.

A szentbeszédben a kancellár kifejtette, hogy szentnek nem
születik az ember, hanem távlatokban gondolkodva, erőfeszí-
tések árán, résztvevő szeretettel azzá válhat. Ehhez az szüksé-
ges, hogy a ránk bízottakat megöleljük, segítsük, főzzünk nekik
egy finom ebédet… Szavaival arra bíztatott, hogy ez az ünnep
tegyen bátorrá minket is az Istennel való együttműködésre,
mint ahogy Szent István király is tette a maga korában.

Dr. Takáts István a szentmise végén megáldotta a kápolnát,
majd az új kenyeret. Az összegyűltek a fák hűs árnyékában
szentelt kenyeret falatozva beszélgettek tovább.

Póczakné Simon Rózsa

A hálaadásra hívó harangszó
Megújult a „Henye-hegyi” kápolna

A szentmise egy pillanata.

képességét bénítják. „Nemcsak
táncolni, hanem gondolkodni is
nehéz gúzsba kötve” – írtam
egy korábbi könyvemben.

Ennek az ellenkezőjére hal-
lottam példát az egyik kedves
ganzos érettségizett tanítvá-
nyomtól, Panker Endrétől. Még
a '70-es évek végén utazott az
akkori NDK-ban egy társával
és két leányzóval. Váratlanul
kezdett felforrni a hűtővíz, mert
elszakadt az ékszíj, amely a
vízpumpát hajtotta. Német tár-
sa szájából a Service!, Service!
jött ki egyre kétségbeesetteb-
ben, míg Endre kiadta a jelszót:
Lányok, a harisnyanadrágot le!
A hirtelen megrémülés után
Endre alkalmi ékszíjával el-
jutottak a legközelebbi műszaki
üzletbe, ahol új ékszíjat vásá-
roltak. A német társ megkér-
dezte, hogyan jutott ez így
eszébe. Az ő válasza az volt:
Mert magyar vagyok!

Szókincs

Az eddig tárgyalt magyar
nyelvszerkezet mellett a szó-
kincsünk is dobogós helyezésű
az emberiség nyelvei között.
Ennek a magyar kincsnek a
tárgyalása (is) külön könyvet
érdemelne. Nem véletlenül fi-
gyeltek fel rá világhírű nyelvé-
szek. Már félezer éve szere-
peltünk Calepinus kitűnő tíz-
nyelvű szótárában.

Ma az angol és a francia
szókészlet mögött tartanak ben-
nünket számon. Egy- és más-
félmilliós a becsült szókincs,
amelynek megállapítása lehe-
tetlen. A költők és írók sorában
Shakespeare vezet, nyomában
Arany Jánossal és Jókai Mórral
(a lélek és a szellem emberének
többet ér a mi Aranyunk, mint a
világ összes aranya együttvé-
ve). A szavak ősisége, erede-
tisége tekintetében viszont ve-
zetünk (hiába, a természetközel
népe voltunk). A Sorbonne
nyelvészeinek számítógépes ku-
tatásai alapján az említett két
nyelv eredetisége 10% alatti,
míg a mi szókészletünk fele
ősi. Talán ezt az eredményt is-
merve nevezte a zalai Kiss Dé-
nes nyelvünket Isten nyelvének
(kapott is érte belső lenyo-
móinktól saját hazájában). Ne-
künk viszont dagadhat a mel-
lünk, hizlalhatja szemünket a
beláthatatlan magyar szóten-
ger! S ez a kincs igekötőkkel,
képzőkkel, szóösszetételekkel
és más módon szüntelenül
növelhető.

A gazdagság lehet ennek a
résznek a kulcsszava. Egyik
nyelvészünk a haladás kifeje-
zésére 120 körüli kifejezést
gyűjtött össze. Meghökkentő és

szinte hihetetlen, hogy Lehr
Albert a részegség állapotával
kapcsolatban 1200-at…

A gazdagsághoz számos,
vele kapcsolatban álló szavunk
társul: árnyalás, árnyalat, iker-
szó-paradicsom, képiség, kife-
jezőerő, szállóige, szépség,
szólás, szóláshasonlat. Az igazi
az lenne, ha ezek állandóan
bennünk lennének és beépülné-
nek adott esetben a beszé-
dünkbe, az írásunkba.

Közben két, a tökéletessé-
get súroló szavunkat is említ-
sük meg! Az egyik a magyar-áz
(más nyelvek másként fejezik
ki), a másik az . A kö-egész-ség
zelben egyikre sem találunk
hasonló szellemiségű példákat.
Az utóbbi különben mennyire
összhangban van a nagyszerű
távol-keleti gyógymóddal!

Megint csak zárásra kény-
szerülve: jó lenne, ha az anyagi
gazdagság hajszolása helyett
(Jókai két regénycímére gon-
dolva) a legnagyobb kincsünket
is tudnánk gazdagítani. Erre
egy szép példa, hogy magyar
szavaink is tökéletesíthetők.
Egy kedves ismerősöm, dr. Far-
kas Györgyné kis félsszel
kérdezte tőlem egyszer: nem
lenne-e jobb a kórház szó he-
lyett a gyógyház használata?
Az igenlésemet követően két
sugárzó arc…

A hangtan tárgyalása köz-
ben szót ejtettünk az ének-zene
és anyanyelv kapcsolatáról. E
részt lezárva említsük meg a
magyar dalkincs gazdagságát!
Dr. Paksa Katalin népzene-
kutató megerősítette azt az
ismeretemet, miszerint e kincs-
tárunkban 250.000 körül van a
dalaink száma. Ugyanakkor
megjegyezte, hasonló lélek-
számú népek ennek a tizedé-
vel rendelkeznek. Kincs kincs
hátán!

Szakál István
(Folytatjuk)

Kiss Dénes

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Szeretettel hívjuk Önt, kedves családját és ismerőseit
a szabadegyetem előadásaira.

2019/2020
Magyar Műveltség Kincsestára Szabadegyetem

Szellemi Tanácsadó Testülete
A szabadegyetem előadásai ingyenesen látogathatóak!

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!
Rajnai Miklós

a Magyarok Háza volt művészeti igazgatója - Bánffy Miklós-díjas
bölcsész – Százak Tanácsa tagja

Az előadások helye:
Halis István Városi Könyvtár

8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 4.

2019. szeptember 20-án (péntek) 18 órakor
A szabadegyetem baráti közössége  koszorút és virágokat helyez el a

Nagy-Magyarország-Emlékműnél.
HÁROM MAGYAR SZENTKÉP

Egy csíki székely keresztszemes hímzés; egy altáji szkíta (szaka)
arany övcsat;

egy kazetta-ábra a csengersimai református templom 1761-ben
kifestett mennyezetéről.
Szentképek? Magyarok?
Igen, magyar szentképek!

Pap Gábor
művészettörténész vetítettképes előadása

Az est házigazdái: Kondricz Albert pékmester -
Németh Ferenc zenetanár és kedves családjaik

2019. október 18-án ( péntek ) 18 órakor
- KERESZTÜNK és KERESZTUTUNK -

Ember és művészet keresztútjárása –Amodernizmus degenerációja
Miklósvölgyi János festőművész vetítettképes előadása

Az est házigazdái: Horváth Ferenc épületgépész mérnök -
Hosszú Ágnes tanárnő és kedves családjaik

2019. november 8-án ( péntek ) 17 órakor
„ CSILLAGOK, CSILLAGOK, SZÉPEN RAGYOGJATOK „
Közös emlékezés - a mindenkori hatalmaskodók áldozataira és

szeretett példaképeinkre.
Helyszín: Nagy-Magyarország Emlékmű, Nagykanizsa, Eötvös tér

2019. november 15-én ( péntek ) 18 órakor
„NEM, MÚLÓ SZENT ÖSSZHANG„

LÉLEK ÉS SZÖGESDRÓT
Alekszander Iszajevics Szolzsenyicin és Rózsás János a „

magyar szolzsnyicin „ barátsága
Vendégeink: író ésDomonkos László

Baranyi Krisztina az IdőJel és a Fríg Kiadó igazgatója
Az est házigazdája: Wenczler Béla gépész–vállalkozó –

Wegroszta Zoltán erdőmérnök és kedves családjaik

2019. december 13-án ( péntek ) 18 órakor
POGÁNY VAGY KERESZTÉNY?

- Koppány vezér a Képes Krónikában
Szántai Lajos művelődéskutató vetítettképes előadása

Az est házigazdái: Ynet Számítástechnika Kft. – Nagy Csaba
informatikus mérnök

- Dr. Tóth Viktória matematikus – egyetemi tanár és kedves családjaik

„Légy egy fűszálon a pici él / S nagyobb leszel a világ tengelyénél„
2019. december 20-án ( péntek ) 18 órakor
TÜNDÉRJÁRAT A CSILLAGOK ÚTJÁN

Szűkebb hazánk a Naprendszer és a Tejút-csillagváros
vetített-képes előadás és jó idő esetén csillagászati bemutató

Az est házigazdája: Perkó Zsolt matematikus – csillagász és kedves
családja

2020. január 17-én ( péntek ) 18 órakor
KÖSZÖNTJÜK A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT!

PARASITUS SZÍNRE LÉP
Bornemisza Péter - Magyar Elektrája

Pap Gábor művészettörténész vetítettképes előadása
A magyar örökség érdekében kifejtett szép és önzetlen emberi tettek

elismerése:
PAJZSRA EMELÉS! - A Magyar Műveltség Díjak átadása.

Az est házigazdái: Kondricz Albert pékmester – Németh Ferenc
zenetanár és kedves családjaik

2020. február 21-én ( péntek ) 18 órakor
- VÖRÖS - BORDÓ - VÖRÖS DIKTATÚRÁK -

A kirekesztő gyűlölet áldozataira emlékezünk!
A nagy „magyar szabadtéri börtönben” születő szabadság

életesélyeiről - nyilvános beszélgetés és vita.
„ Úgy kell élni, hogy míg a világban forgolódunk, ne súroljuk le más

emberről a bőrt. „ – Szabó Magda
Az est házigazdája: Kiss László műanyag feldolgozó mérnök

Balogh László géplakatos mester és kedves családja

2020. március 20-án ( péntek ) 18 órakor
- Magyar Emlékekért a világban -

Rákóczi és kuruc emlékhelyek a világban
dr. Messik Miklós

Magyar Emlékekért a Világban Egyesület elnökének vetítettképes
előadása

Sociaty for Hungarian Memorials Worldwide
Az est házigazdája: Kovács Csaba mérnök - szervezetfejlesztő és

kedves családja

2020. április 17-én ( péntek ) 18 órakor
RÉGI GÖCSEJ PARASZTI VILÁGA

dr. Pais István filozófiatörténész
– nyugalmazott egyetemi docens vetítettképes előadása

Az est házigazdái: Bognár Simon gazdálkodó
Héra Tokorcsy Ilona festőművész és kedves családjaik

2020. május 15-én (péntek) 18 órakor
A MAGYAR HAGYOMÁNY ÉRTÉKEI

Összetartozás és teremtés a magyar hagyományban
SZAKRÁLIS TÁRSADALOM ÉS KERESZTÉNYSÉG

Kereszténység és szerves társadalom
Hintalan László János vetítettképes előadása

* Az előadás azt szeretné – az élet legfontosabb területeiről hozott
egyszerű példákkal – bemutatni, hogy létezhet Isten rendjének
megfelelő életforma, ország, állam a Földön, amely egységben

tartalmazza Isten Teremtésben és szóban megtestesülő törvényeit.
Erre a 2000 éves fordulatra a Vatikán már 1993-ban megadta a

lehetőséget. – Hintalan László János
Az est házigazdái: Búvári István vasutas

Horváth Győző informatikus mérnök és kedves családja

100 éve írták alá - a magyarság megsemmisítését célzó - bűnös és
igazságtalan szerződést - Trianonban!

2020. június 4-én ( csütörtök ) 16.30 órakor
Politikai pártoktól független civil megemlékezés!

A kötelező ellenállás jogán – a Szent Korona Szövetségében.
TRIANON MEGEMLÉKEZÉS

TRIANON – LELEPLEZETT NEMZETGYILKOSSÁGI KISÉRLET

MEGHÍVÓ
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A magyar élelmiszergaz-
daság az idén az első hét hó-
napban 10 százalékkal növelte
termelési értékét, meghaladva
ezzel a 2000 milliárd forintot,
vagyis kifejezetten versenyké-
pes – jelentette ki Szijjártó Pé-
ter szeptember 16-án Zalaeger-
szegen.

A külgazdasági és külügy-
miniszter a sütőipari Zalaco
Zrt. 4 milliárd forintból meg-

Átadták a Zalaco Zrt. új üzemét

valósított új üzemének átadásán
beszélt arról, hogy a magyar
élelmiszeripar 145 ezer embert
foglalkoztat, és összességében
tavaly is 7 százalékkal növelte
teljesítményét.

A csomagolt, fagyaszott pék-
árut és cukrásztermékeket elő-
állító új zalaegerszegi üzem 4
milliárdos beruházásához a
magyar kormány 836 millió fo-
rint vissza nem térítendő tá-

mogatást nyújtott, a cég pedig
150 új munkahely megterem-
tését vállalta – jelezte Szijjártó
Péter.

Kitért arra is, hogy a ma-
gyar gazdaság gerincét adó
autóipar egyik legjelentősebb
beruházása a Zalaegerszegen
épülő tesztpálya, ahol egymás-
nak adják a kilincset a nagy
nemzetközi autógyártók, itt ké-
szült el az első, kormányzati
támogatással megvalósított mo-
dern munkáshotel, jövő nyárra
pedig átadják az M76-os gyors-
forgalmi út első ütemét.

Balaicz Zoltán polgármester
(Fidesz-KDNP) felidézte, hogy
a közgyűlés 2014-es indulása
óta a gazdaságfejlesztésre kon-
centrálnak, így 5 év alatt 4000
új munkahely jött létre a város-
ban. A megvalósult vagy épülő
beruházások között említette a
600 millió forintból épített mun-
káshotelt, a hasonló összegből
készülő duális szakképző köz-
pontot, a napokon belül ava-
tandó innovációs és tudásköz-
pontot, a bővülő inkubátorhá-
zat, és a járműipari tesztpályát.
Megjegyezte, hogy a Zalaco a

megye és a város egyik „már-
kajelzése” is, ami messzire
viszi Zala és Zalaegerszeg hír-
nevét.

Berta László, a Zalaco ve-
zérigazgatója egyebek közt ar-
ról beszélt, hogy az elmúlt 20
évben 500 cukrászt és péket ké-
peztek tanműhelyeikben, ahol
gyakorlati képzést is biztosíta-
nak, 40 csökkent munkaképes-
ségű dolgozót foglalkoztatnak,
és 5 hallgatóval idén is részt
vesznek az egyetemi duális
képzésben. A cégcsoport 2007-
ben kezdte el kiépíteni kiske-
reskedelmi hálózatát, Zala, Vas,
Veszprém és Győr-Moson-Sop-
ron megyében.

Az új üzemcsarnokban az
idei 40 milliós termelés után a
jövőben évi 100 millió pogá-
csát is képesek lesznek elő-
állítani, ami kiterjedtebb expor-
tot tesz lehetővé. Jelenleg is
szállítanak pogácsát Horvátor-
szágba és Szerbiába, később
pedig Szlovéniába és Ausztriá-
ba is, mint „igazi monarchia-
beli terméket” – ismertette a
vezérigazgató.

Forrás: MTI

Balaicz Zoltán köszönti Szijjártó Pétert. Balról Vigh László or-
szággyűlési képviselő, jobbról Berta László.

Karácsony Gergelyt valószínűleg nem avatja tiszteletbeli
doktorrá a Magyar Tudományos Akadémia, mint a földrajzi
tudományok kimagasló egyénisége.

Karácsony Gergely ugyanis – mint az ellenzéki kagyvasz
főpolgármester-jelöltje – az általa „visszafoglalni” kívánt város-
ban is hajlamos az eltévedésre. Csepelt ugyanis a főváros északi
fertályára helyezi, a Nemzeti Múzeumot a Városligetben véli fel-
fedezni. Nemzetközi kitekintésben sem túlképzett a jelölt, azt
gondolja ugyanis, hogy Törökország fővárosa Isztambul, szem-
ben Ankarával.

Zuglóban, saját (még jelenlegi) otthonában sem tud eligazod-
ni. Hol a parkolási rendszer okoz komoly gondot neki, máskor
az önkormányzat vagyoni helyzetét firtató újságírói kérdések
elől menekül fejveszetten.

Nos, Budapesten ilyen szellemi képességekkel több tízezer
ember van megáldva, mégsem akarnak főpolgármesterek lenni.
Mert nekik – ellentétben Karácsony Gergellyel – nincsenek illú-
zióik, s nincsenek szereptévesztésben. Beérik azzal, amit a ké-
pességük rendelt számukra. Szóval Karácsony és a hasonló kali-
berű főpolgármester-jelöltek állnak szemben egy profi város-
vezetővel, .Tarlós Istvánnal

S hogy mi a helyzet ezen a téren Zalaegerszegen? A városve-
zetői rang itt is vonzó. Be is jelentkeztek rá többen. Kiss Ferenc
(nem az MSZP-s, ő a „civilkoalíció” képviselőjelöltje) könyvelő
üde színfoltja az immáron ötévente megrendezésre kerülő vá-
lasztásnak. Ezúttal a Mi Hazánk Mozgalom színeiben „futtatja
meg” magát a nyilvánosság előtt.

Dr. Kocsis Gyula az Együtt Zalaegerszegért Egyesület veze-
tőjeként próbál legalább egy kényelmes listás képviselői helyet
elcsípni október 13-án.

Tessék választani!

Keresztes Csaba… Ő a nagy ellenzéki összeborulás „szülöt-
te” Zalaegerszegen. Az álcivil fedőszervezetben, a Tiéd a Város
Egyesületben szövetkező Demokratikus Koalíció, MSZP, Job-
bik, LMP és Momentum „titkos fegyvere”. Sok mindent nem tu-
dok említeni, ami eddig a nevéhez fűződne Zalaegerszeg felvi-
rágoztatása terén. Október 13-án valószínűleg ő is szembesül az
egerszegi valósággal.

A sor végére maradt , a jelenlegi polgármester.Balaicz Zoltán
Azt hiszem hiba lenne a többi jelölttel együtt említeni. A po-
zícióért pályázókkal a szolgáló, a lokálpatrióta, a bizonyító
polgármestert.

Nem tartoznak egy kategóriába. Ahogy a fővárosban Tarlós
István és kihívói sem.

E.E.

Balaicz Zoltán irányításával rendkívül sikeres öt évet zár Za-
laegerszeg.
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A Zalaegerszegi Építők csapatában (jobbról az első).

Magyar András (14) egy Bp. Honvéd elleni mérkőzésen.

Dr. Lackner Ede – akinek
oroszlánrésze van abban, hogy
NB I-es férfi kosárlabdacsapata
lett – így jel-Zalaegerszegnek
lemezte egy korábbi nyilatko-

Negyven éve az élvonalban a ZTE kosárlabda-csapata (8.)

zatában , ri-Magyar Andrást
portsorozatunk Sopronban élő
újabb szereplőjét: „Érdekes szín-
foltja volt a ZTE csapatának.
Noha ő is a nehéz emberek

közé tartozott, ennek ellenére
mindig korrekt volt, számítani
lehetett rá.”

– András! Te még az Épí-
tőkhöz igazolva jöttél Eger-
szegre… Ki hívott?

– Simon József edző jött
el Fehérvárra, ahol már négy
éve játszottam az NB I-es
Videotonban. Mint mondta, a
Zalaegerszegi Építők szeretne
feljutni az élvonalba, s ezt az

egyesületet vezető dr. Lack-
ner Ede is nagyon szor-
galmazza. Megfűztek, s így
az NB II-es Építőknél kötöt-
tem ki.

- Ám jött a fúzió, s már ZTE
néven – igaz nem zöld-fehér-
ben, hanem kék-fehérben – ju-
tottatok fel az NB I-be meg-
lehetősen izgalmas körülmé-
nyek között…

– A lényeg az, hogy felju-
tottunk. Nagyon szép időszak
kezdődött. Fantasztikus volt az
egerszegi közönség… Abban a
légkörben nem lehetett lélekte-
lenül játszani. A régi és az
újonnan érkezett játékosok na-
gyon hamar azonos hullám-
hosszra kerültek. Sokat voltunk
szabadidőben is együtt, nagyon
jól éreztük magunkat, ez volt a
sikeres szereplés egyik alapja.
A másik pedig a kiváló szakmai
munka, a törekvő szakosztály-
vezetés.

– Varga Ferenc kemény edző
volt. Kívülről úgy tűnt, hogy
voltak viták köztetek.

– Ezeket mindig meg tudtuk
oldani. Neki is volt tartása, s
nekem is. Nem tartoztam a so-
kat szereplő játékosok közé, de
amikor pályán voltam, a sta-
tisztikám miatt nem kellett szé-
gyenkeznem.

– Miért távoztál Zalaeger-
szegről!



112019. szeptember 19. Zalatáj

Lapunk
legközelebbi
nyomtatott
száma

2019

A friss híreiZalatáj
naponta olvashatók honlapunkon:

www.zalatajkiado.hu

2019. október 17-én jelenik meg.

Megyei közéleti havilap

Kiadó-fõszerkesztõ:

Ekler Elemér

Grafikus: Farkas László

Kiadja: Zalatáj Kiadó

Az ügyfélszolgálat címe:

Zalaegerszeg, Kosztolányi tér

1/B.; 8901. Pf.: 381.

Telefon: (92) 596-936;

Fax: (92) 596-937;

E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Készült: Göcsej Nyomda Kft.

ISSN: 0865-1353

Terjeszti: a Kiadó

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

A ZTE együttesében (balról a második).

Idén februárban a 40 éves jubileum alkalmával rendezett köszöntésen, jobbról az ötödik.

A kerekesszékes válogatott edzőjeként, mellette egykori csapattársa, Magyar Attila

– Egy baleset következ-
tében levágtam az egyik uj-
jamat, s a következő szezonra
már nem kötöttek velem szer-
ződést. Ezzel gyakorlatilag vé-
get is ért játékosként a pá-
lyafutásom.

– Játékosként már készültél
az edzői pályára…

– Zalaegerszegen döntöt-
tem el, hogy aktív pálya-
futásom után edző leszek.
Beiratkoztam a Testnevelési
Főiskolára, ahol elvégeztem
az edzői szakot. Már Eger-
szegen kaptam korosztályos
csoportokat.

– A sors különös játéka,
hogy a Honvéd Táncsics SE
edzőjeként éppen Zalaegersze-

gen ültél először a kispadon.
Nagy tapsot kaptál.

– Jó szervező munkát vé-
geztünk Skoda László kollé-

gámmal (sajnos ő már nincs
közöttünk), két évig az élvo-
nalban szerepeltünk, ám a kato-
nacsapatokat érzékenyen érinti
a keret gyakori változása, s ez
bennünket sem kímélt.

– Sopronban a női csapattal
bajnokságot nyertél.

– 1993-ban lettünk arany-
érmesek, ez volt a város első
élvonalbeli bajnoki címe kosár-
labdában. Edzősködtem Auszt-
riában, Győrben, Kaposváron, s
még sok helyen.

– S még most sem pihensz…
– Hat évvel ezelőtt felkér-

tek, hogy kezdjem el megszer-
vezni a kerekesszékes kosár-
labdát Magyarországon. Most

A Sopron bajnokcsapatának edzőjeként.

már van magyar bajnokság
és válogatottal is rendelke-
zünk, utóbbinak a szövetségi
kapitánya vagyok. Munkámat
egyébként egy másik volt
ZTE-játékos, Magyar Attila is
segíti.

E.E.
(Folytatjuk)
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

Zalaistvánd Község Önkormányzata kiemelt hangsúlyt
fektet az óvoda helyben való működtetésére, az óvodai
ellátás színvonalának magasan tartására. Az Önkor-
mányzat elkötelezett a költséghatékony, környezetbarát
és minőségi üzemeltetés mellett, amelyhez a Széchenyi
2020 program keretében megvalósuló projekt jelentősen
hozzájárul.
Az intézmény célja a családi nevelés kiegészítése, a gye-
rekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki
személyiség kibontakozásának elősegítése, az egyenlő
hozzáférés biztosítása mellett. Az óvodában nagy hang-
súlyt kap a gyermekek egyéni fejlettségéhez, igényeik-
hez, szükségleteikhez, érési tempójukhoz igazodó, a
gyermeki szabadságot tiszteletben tartó differenciált sze-
mélyiségfejlesztés, hátránykompenzálás és tehetséggon-
dozás, valamint a tanuláshoz szükséges képességek és
részképességek megalapozása és a sajátos nevelési
igényű gyermekek inkluzív nevelése.
A fejlesztés eredményeként a dolgozók egy olyan, teljes
mértékben felújított intézményben láthatják el felada-
taikat, amely minden szempontból megfelel korunk köve-
telményeinek. A pályázatnak köszönhetően megújul az
óvoda épülete, többek közt felújításra kerül a tető, vala-
mint akadálymentes rámpa is kialakításra kerül.
Az óvoda épületéhez tágas, füves udvar tartozik fákkal,
bokrokkal, ami biztosítja a gyerekek szabad levegőn tar-
tózkodását, a fizikai mozgás szükségletük kielégítését,
és jelentős szerepe van a gyerekek mozgásfejlesz-
tésében, akik az időjárásnak megfelelően sok időt töl-
tenek itt, ezért az óvoda a pályázat keretében egy EU
tanúsítványokkal rendelkező, időtálló mozgásfejlesztő já-
tékot, és egy mászóvárat telepít a játszóudvarra.
Az eszközparkjukat bővítése során bútorok, fejlesztő-
játékok és a pedagógiai programban, nevelésben közvet-
lenül alkalmazott elektronikai eszközök kerülnek beszer-
zésre; emellett megújulnak a tálalókonyha gépei is.

A projekt várható befejezése: 2019. 08. 30.

További információ:
Zalaistvánd Község Önkormányzata
Telefon: 06/92/384-342
e-mail: z.istvand@freemail.hu

A Zalaistvándi Eperke Óvoda fejlesztése
2019/03/18

Zalaistvánd Község Önkormányzata a Regionális
Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága
által a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) keretén belül kiírt „A foglalkoztatás
és az életminőség javítása családbarát, munkába
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fej-
lesztésével” tárgyú felhívásra benyújtott, TOP-
1.4.1-15-ZA1-2016-00005 kódszámú, A Zalaistván-
di Eperke óvoda fejlesztése című pályázattal
18.216.390 Ft 100%-os támogatásban részesült.


