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Zalacsány Község Önkor-
mányzata a megyei kistelepü-
lések között elsőként fogadta el
a Fenntartható Energia és
Klíma Akciótervét (SECAP). A
település csatlakozott az Euró-
pai Polgármesterek Szövetsé-
géhez és vállalta, hogy 2030-ig
40%-kal csökkenti a község
szén-dioxid kibocsátását.

A polgármesterek szövetsé-
ge 2008 óta gyűjti össze azokat
az önkormányzatokat, amelyek
önként vállalják, hogy az EU
klímával és energiával kapcso-

Nagy Lászlóné és dr. Badacsonyi Tamás.

Zalacsány is csatlakozott
latos célkitűzéseihez hozzájá-
rulnak. Ehhez a programhoz
mostanra mintegy 8000 helyi
és regionális önkormányzat csat-
lakozott világszerte. 2017-től
pedig Európán kívül is nyitot-
tak meg új irodákat; Észak-
Amerikában, Latin-Amerikában,
a Karib-térségben, Kínában
Délkelet-Ázsiában, valamint In-
diában és Japánban.

Az érdeklődők lakossági fó-
rum keretén belül tehették fel
kérdéseiket január 28-án a tele-
pülés klímaváltozás elleni fel-

készültségéről, cselekvési ter-
véről és a tervezett energiaha-
tékonysági beruházásokról. Dr.
Badacsonyi Tamás szakértő
előadásában ismertette a továb-
bi terveket, bemutatta annak
lakossági szintű alkalmazási le-
hetőségeit és a lakosság számá-
ra elérhető finanszírozási lehe-
tőségeket.

A tervezet kézzelfogható
helyzetképet ad a település je-
lenlegi energetikai és klíma-
kockázati helyzetéről, meghatá-
rozza a legfőbb beavatkozási
pontokat, rangsorba állítja a
településen a legfontosabb és
leghatásosabb beruházási lehe-
tőségeket, amelyek a pályáza-
toknál már most is előnyt nyúj-
tanak. Számos jó gyakorlatot
ismerhetnek meg a szövetség-
nek köszönhetően, továbbá ki-
tűnő lehetőség lehet a partner-
keresésben. A település ennek
érdekében idén januárban részt
vett a polgármesterek szövetsé-
ge delegációjában Párizsban,
majd februárban további szak-
mai egyeztetéseken jelenik meg
Brüsszelben és Bécsben is.

Zalacsány esetében az ener-
giahatékonyság előtérbe helye-
zése nem új keletű. Az elmúlt
években minden középületük
megújult, energiailag korszerű-
sítésre került, napelemek segít-
ségével oldják meg az energia-
ellátást. polgár-Nagy Lászlóné
mester 2019-ben pedig ennek
jogán át vehette az Energia-
hatékony Önkormányzatoknak
járó díjat a Parlamentben.

– A további célkitűzések kö-
zött szerepel az óvoda energia-
ellátása teljesen megújuló ener-
giákat felhasználva, ezzel csök-
kentve az üzemeltetési költsé-
geket, az orvosi rendelő fűtéskor-
szerűsítése, az esővíz megfe-
lelő elvezetése, valamint a bel-
és külterületi utak rendbetétele.
Turisztikai szempontból előnyös
lenne összekötni a golfpálya már
elkészült bicikliútját Zalacsánnyal,
majd Kehidával is. Kissé távo-
labbi elgondolás egy elektro-
mos töltőállomás, és az elektro-
mos, bérelhető bicikliállomások
kiépítése – összegezte a felada-
tokat dr. Badacsonyi Tamás.

Farkas Adél
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Január 12-én egy újabb lakója,Sümegcsehi
Józsa Gyuláné töltötte be a jubileumi 90. élet-
évét.

A jeles születésnap alkalmából Sziva Erika
polgármester asszony egy szép virágcsokorral
köszöntötte Erzsi nénit, valamint átadta a mi-
niszterelnök, által küldött okleveletOrbán Viktor
is. Az ünnepi alkalomhoz finom sütemények és
barátságos hangulatú beszélgetés társult.

Mindannyiunk nevében kívánunk Erzsi néni-
nek jó erőt, egészséget!

Szépkorú köszöntése
Sümegcsehin

A honfoglalás után a Vér-
bulcsú törzs Tekenye nemzet-
sége itt telepedett le, erről kap-
ta a falu a nevét. A honlapon is
szereplő „Tekenye-mágnes” szlo-
gen a valóságban is létezik, ezt
az ide érkezők személyesen is
tapasztalhatják.

Január 16-án Tekenyére ér-
ve találkoz-Farkas Gyulánéval
tunk először. Azt a fogadtatást
kaptuk, ami már csak falun
létezik. Gyöngyi a második
ciklus óta képviselő, mindent
tud a faluról. Hamarosan meg-
érkezett polgár-Sinka Imréné
mester is.

– A kultúrház felújításának
idején nem lesz lehetőségünk
új programra, ezért is igyekez-
tünk ma színvonalas és jelentős
eseményt szervezni – mondta a
polgármester asszony. (A TOP.
- 3. 2. 1. - 16 - ZA11 2018 - 00026
sz. Kultúrház épületének ener-
getikai korszerűsítése Tekenyén
pályázattal 45 122 549 Ft-ot
használhatnak fel, a szükséges
önerő biztosításával. Ennek
összege majd az éves költség-
vetés tárgyalása után lesz vég-
leges.)

Kultúrház-záró rendezvény Tekenyén a felújítás előtt
Sinka Imréné köszöntötte a

megjelenteket és Moretti Gem-
ma Tükör c. versével nyitotta a
rendezvényt. Megismerhettünk
egy különlegességet: Jókai Mór
Régi dal, régi dal c. versét
Hideg Gyuláné vezetésével a
nyugdíjas klub tagjai adták elő.

A kultúrház-záró progra-
mon, egyben a Magyar Kultúra
Napjáról, a Himnusz születés-
napjáról is megemlékeztek, együtt
énekelve nemzeti dalunkat.

A főszereplőt Dézsenyi Me-
linda alpolgármester mutatta
be. és kísérő-Gregor Bernadett
je, már a műsorGonda László
előtt nagy tapsot kapott.

Karády Katalin dalait sokan
ismerik. Sorrendben a Hamva-
dó cigarettavég, Ne kérdezd ki
voltam c. dzsessz, majd a színész-
királynő Ruttkai Éva által hall-
hatatlanná tett dal, a Kis Yvett
követte egymást. Majd váltás tör-
tént a műfajok között. Bródy-
Tolcsvay Jöjj kedvesem... című da-
la, az örökzöld sláger hangzott el.

Majd jött a meglepetés!
Gregor Bernadett édesapjával,
Gregor Józseffel duettet éne-
kelt. Az operaénekes rögzített

hangja és az élő zene az Érj el!
c. dallal elért a közönség szí-
véhez! Vastaps következett. Rá-
adásként egy népdal maradt: A
csitári hegyek alatt régen le-
esett a hó… Ezt is mindenki
ismerte és a közönség együtt
énekelt Gregor Bernadettel.

Ez volt a kultúrház-záró Te-
kenyén. A befejezés is jellemző
a falura. A helyi lányok-asszo-
nyok sütöttek-főztek, így látták
vendégül a meghívottakat.

Samu László

Gregor Bernadett és kísérője, Gonda László.

Sinka Imréné

Sziva Erika köszönti Józsa Gyulánét.
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A Zala Megyei Közgyűlés
2020. február 6-i ülésén módo-
sították a 2019. évi költség-
vetést, majd rendeletet alkottak
a Zala Megyei Önkormányzat
2020. évi költségvetéséről, mely-
nek bevételi és kiadási főösz-
szege 629 523 ezer forint. El-
fogadták továbbá a Zala Me-
gyei Területfejlesztési Ügynök-
ség Közhasznú Nonprofit Kft.

Emelkedett a TOP zalai forráskerete

2020. évi üzleti tervét, valamint
az önkormányzat idei összesí-
tett közbeszerzési tervét.

A közgyűlés a jogszabályi
előírásoknak megfelelően felül-
vizsgálta és módosította Zala
Megye Integrált Területi Prog-
ramját és Fejlesztési Tervét, me-
lyet az előző ciklusban fogadott
el. A program forráskerete ere-
detileg 23.05 milliárd forint

volt, melyet egy alkalommal már
megemeltek 150 millió forint-
tal. Az Európai Bizottság azon-
ban időközben jóváhagyta a Te-
rület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP) 4. szá-
mú módosítását, mellyel átcso-
portosításra kerültek az ered-
ményességi tartalékok, így az
ITP legutóbbi, 2018. november
15-i módosítását követően a
rendelkezésre álló TOP keret-
összeg 27.7 milliárd forintra
emelkedett. A megemelt keret-
összegre vonatkozóan a pályá-
zati felhívások többsége már
lezárult.

Jóváhagyta a testület a ma-
gyar-magyar kapcsolatok ápo-
lását és fejlesztését célzó együtt-
működések támogatását szolgá-
ló Bethlen Gábor Alaphoz
benyújtott „Gyarapodjunk együtt
– határtalanul” című pályázat
benyújtását, melyben a megyei
önkormányzat partnere Kovász-
na Megye Tanácsa lesz. A
program célja, hogy a két szer-
vezet együttműködést alakítson
ki a helyi induló fiatal vállal-

kozások támogatására, elősegít-
ve ezzel a magyarság szülőföl-
dön maradását és gazdasági fej-
lődését, mivel mindkét
térségben problémát jelent a fi-
atalok elvándorlása. A pályázat
megvalósítása során kiemelt
figyelmet kapnának a fiatal
vállalkozók, a start-up prog-
ramok jó példái, az innovatív
kutatási és oktatási programok,
melyek konferencián és hely-
színi találkozók során kerül-
nének bemutatásra. Zalai rész-
ről a megyei önkormányzat
alapítványa, a Zala Megyei Vál-
lalkozási Alapítvány biztosítaná
a szakmai hátteret a projekthez.

Részletes tájékoztatást ka-
pott a közgyűlés a Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal 2019-
ben végzett tevékenységéről.
Az ellátott feladatok között a
testületi munkához kapcsoló-
dók mellett jelentős arányt kép-
viseltek a pályázatokkal össze-
függő, valamint a térségfej-
lesztési és pénzügyi tevékeny-
ségek. (Forrás: Zala Megyei
Közgyűlés)

Több olvasónk is felhívta fi-
gyelmünket facebook olda-Óhíd
lán megjelent, a télűző mulat-
ságról szóló beszámolóra. Szó-
vá tették, hogy a máglyához –
amit később meggyújtottak – kör-
nyezetszennyező anyagokat (hul-
ladékot) is felhasználtak.

Megkerestük ,Nagy Miklóst
Óhíd polgármesterét, aki a kö-
vetkező választ adta lapunknak:

„Köszönöm észrevételüket,
amelyre a továbbiakban nagyobb
figyelemmel leszek.

Környezetszennyező télűzés Óhídon?
A máglya elkészítésében ön-

kéntesek tevékenykedtek, kez-
dő és jóhiszemű polgármester-
ként ilyen irányú ellenőrzést
nem tettem, de megígérhetem,
hogy a továbbiakban körülte-
kintőbben járok el e rendezvé-
nyünk és más rendezvényein-
ken is.

Jómagam is rengeteget te-
szek a környezetvédelemért, kör-
nyezettudatosan élek.

Köszönöm észrevételüket.
Üdvözlettel, Nagy Miklós”

Eladó egerszegi lakás a belvárosban
Zalaegerszegen, a belvárosban, a Mikes Kelemen utcai 3 emeletes,

blokktéglából épült társasházban 56 m -es ,2
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 es30/235-4814-

vagy a es telefonon lehet.30/410-5684-

Fotó: Óhíd facebook oldalaFotó: Óhíd facebook oldala

Számos kérdésben született döntés a Zala Megyei Közgyűlés
ülésén.

Azzal tisztában vagyunk, hogy
minden máglyához nem lehet
környezetvédelmi szakmérnö-
köt állítani (Fülig Jimmy után
szabadon – a szerk.), de a fotó
alapján is lehet látni, hogy nem
légszáraz bükk vagy akác égett
Óhídon. Az olvasói telefonok
szerint volt a máglyán gumi és
műanyag is. Az eseményen

egyébként ott volt Kozma Gá-
bor Baracskai, Kisgörbő és
József, Zalaszentgrót polgár-
mestere is. Mint tudjuk, a
politikusok körében most na-
gyon népszerű téma a kör-
nyezet- és klímavédelem. Hát
Óhídon most nem ez történt
éppen.

E.E.



4 20 .20  februárSzentgrót és Vidéke

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

A Zalabéri Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskolában
most már évtizedes múltra tekint
vissza az Alkotói Napok, amely
során a kisdiákok január 20-23.
között mutathatták be alkotásaikat
és tudományos munkáikat.

A rendezvény elsődleges cél-
ja, hogy valós képet kapjanak
az iskolában tanuló alsós és fel-
sős diákok kommunikációs ké-
pességeiről, ezen belül is az
írás-, olvasás-, szövegfeldolgo-
zás- és szövegalkotási képessé-
gekről. Az eseményről Cseh
Németh Zsuzsannával beszél-
gettünk:

– Minden gyermek számára
fontos a kommunikáció, ezért
is döntöttünk már 1998-ban a
program mellett. A gyermekek
kiválaszthatják a tanév során
számukra legkedvesebb, vagy
legjobban sikerült munkájukat,
és azt mutatják be tanáraiknak,
szüleiknek és társaiknak. Fon-
tos, hogy ki tudjanak állni kö-
zönség elé és az olyan diákok
is élményként éljék ezt meg,
akik nem feltétlenül tartoznak a

Fontos a sikerélmény!
klasszikus jó tanuló fogalmába.
Pozitív visszacsatolás nekik, hogy
ők is képesek erre, ezzel javítva
az önértékelésüket. Gyakori eset,
hogy egyes, esetenként maga-
tartási problémákkal küzdő ta-
nítványnak a felkészülési idő
alatt megváltozik az attidtűdje.
Azért azt látni kell, hogy ők
legtöbbször azért produkálnak
magatartásbeli problémákat is,
mert a kudarcot kerülik. Ha si-
kerül megtalálni azt, amiben ki
tudnak teljesedni és azt, hogy mi
az, ami érdekli őket, akkor az-
zal jelentős fejlődés érhető el
minden téren.

– Az értékelés során ki-
emelten figyelünk arra, hogy
minden gyermek alkotásában a
jót vegyük észre, és olyan visz-
szajelzést adjunk, amivel elő-
rébb mozdítható a fejlődésük. A
kiemelkedő alkotásokat okle-
véllel és ajándékkal jutalmaz-
zuk – mutatta be a programot az
igazgató-helyettes.

Idén is voltak érdekes vá-
lasztások, tartottak előadást a
testnevelés órán mumust jelen-

tő tornagyakorlatokról, mate-
matikai feladatokból, a legked-
vesebb focistájukról, valamint

az iskola folyosóit díszítő cso-
dás festményekről és rajzokról.

Farkas Adél

Cseh-Németh Áron és Halak Tamás kémiai kísérlete.

Évtizedes múltra tekint vissza az Alkotói Napok.

A 2019/20-as tanévben a
Türjei Szent László Általános
Iskola Fazekasés a sümegcsehi
József Általános Iskola diákjai
Pacsi Krisztián, a türjei iskola
intézményvezetőjének szerve-
zésében immár 4. alkalommal
vettek részt a Határtalanul prog-
ram keretében megvalósuló ta-
nulmányi kiránduláson. Az uta-
zás célja ezúttal a Felvidék nyu-
gati részének megismerése volt.
A pályázatban elnyert összeg-
ből 36 – többségében 7. osztá-
lyos – diák és kísérő pedagógus
vett részt.

Határtalanul… a Felvidéken

Az első állomásunk a bősi
vízierőmű volt, majd ugyan-
azon a napon meglátogattuk Dé-
vény várát, s megismerkedtünk
Pozsony nevezetességeivel. Ide-
genvezetőnk a türjei plébános,
Száraz Krisztián Dávid atya
volt, aki az egész utazás során
segített bennünket hely- és nyelv-
ismeretével.

A második napon a nagy-
szombati jezsuita Keresztelő
Szent János székesegyházat, il-
letve a főteret és az óratornyot
tekintettük meg. Nagy nehézsé-
gek árán bejutottunk a Vörös-

kő várába is, késő délután pe-
dig még a trencsényi várat is
sikerült „bevenni”.

Szállásunk Királyfa mellett
a Méhészeti Múzeum területén
volt, ahol a harmadik nap reg-
gelén a házigazda beavatott min-
ket a méhészet rejtelmeibe. Kö-
vetkező állomásaink bajmóci
várkastély és Körmöcbánya (vár)
voltak.

A negyedik nap a gyerme-
kek számára az egyik legérde-
kesebb programmal, a selmec-
bányai bányalátogatással kezdő-
dött. Ezután megcsodáltuk a
szentantali Koháry-Coburg-kas-
télyt, majd a garamszentbe-
nedeki apátsági templom megte-
kintése következett.

Az utolsó két napot Nagy-
sallón töltöttük. Az itteni ma-
gyar tanítási nyelvű iskola diák-

jaival és tanáraival évek óta jó
barátságot ápolunk. Most is nagy
szeretettel fogadtak bennünket.
A magánkezdeményezésből ki-
alakított Oroszkai Hadtörténeti
Múzeum interaktív kiállítása nem-
csak a fiúk számára volt na-
gyon érdekes. Természetesen
megtekintettük Nagysalló és a
közeli Léva nevezetességeit is,
illetve több közös programot szer-
veztünk a helyi magyar diák-
okkal.

Hazafelé még megtekintet-
tük a gútai hajómalmot és egy
komárnói séta után gyalogo-
san léptünk Magyarország terü-
letére az Erzsébet-hídon ke-
resztül. Élményekben gazdag,
látnivalókban bővelkedő, felejt-
hetetlen hetet töltöttünk együtt
ismét.

-t-

Selmecbányán…

Fotó: Czeili GergőFotó: Czeili Gergő
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-----------------------------------------------------------------------
ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI

PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA

Támogatás: 962,99 millió forint
Projektazonosító:

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

A Zalai innovatív foglalkoztatási paktum operatív feladata
az álláskeresők toborzása, mentorálása, kiválasztása. A
munkáltatói igényekre alapozott képzési programok és a
kereslet által meghatározott foglalkoztatási célú fejleszté-
sek révén olyan egyedi, a vállalkozások fejlesztési igé-
nyeire gyorsan reagálni képes munkaerő-piaci beavatko-
zások valósulnak meg, melyek révén a munkanélküliek –
átképzéssel, tréningekkel – alkalmassá válnak az új munka-
helyek betöltésére. 2019. december 31-ig 479 fő (249 nő
és 230 férfi ) bevonása valósult meg, a projekt időszaká-
ban, projektterületen 630 fő kerül bevonásra egyénre
szabottan különböző munkaerő-piaci szolgáltatásokba.

Zala megyében jelentős számú inaktív réteg nem jele-
nik meg a munkaerőpiacon. A foglalkoztatási paktum fel-
adata, hogy ezen inaktív réteg távolmaradásának okait
megkísérelje felszámolni, vonzóvá tegye a munkaerőpia-
cot az addig passzív csoportok számára is. A program
sikerességét bizonyítja, hogy a legnagyobb számban az
inaktív célcsoportból sikerült ügyfeleket bevonni (103 fő),
őket követik az 50 év felettiek (94 fő) és a tartós mun-
kanélküliséggel veszélyeztetettek (65 fő).

A Zala Megyei Kormányhivatal képzési jegyzéke alap-
ján került sor a tanfolyamok indítására, a pályázat kere-
tében 2019 végéig összesen 99 regisztrált álláskereső vett
részt többek között nyelvi, számviteli ügyintéző, építő- és
anyagmozgató gép kezelő képzésben.

A TOP program 2017-es indulása óta folyamatosan je-
lentős igény mutatkozik a munkáltatók részéről a paktum
keretei között igényelhető foglalkoztatási támogatásokra,
2019. december 31-ig 192 ügyfél került elhelyezésre támo-
gatott foglalkoztatással. 14 fő munkába állását bértá-
mogatással, 178 fő munkába állását pedig bérköltség
támogatással segítette a megyei foglalkoztatási paktum.

172 álláskeresőt vontuk be a programba, akik mun-
kaerő piaci tanácsadást kaptak. A mentorok esetükben az
elsődleges munkaerő-piacon történő elhelyezésre fektet-
ték a hangsúlyt: önéletrajz elkészítésében, célállások fel-
kutatásában, interjú-helyzetekre történő felkészítésben,
önálló álláskeresés ösztönzésében nyújtottak segítséget.

2019 év végéig 40 ügyfél vállalkozóvá válásának támo-
gatása valósulhatott meg, többek között szépségiparban,
építőiparban, kereskedelemben és vendéglátásban indítot-
tak vállalkozást.

FOLYAMATOS IGÉNY MUTATKOZIK A ZALAI INNOVATÍV
FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM NYÚJTOTTA LEHETŐSÉGEKRE

Csóriné Mrázik Orsolya fotográfus vállalkozásának indulásá-
ról beszél a 2019. évi Paktum konferencián.

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

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.

Szentgrót és Vidéke



Tűzifa akció a rászorulóknak
Idén 58 zalai család részesül támogatásban

2013. óta szervezi meg a
Zala Megyei Védelmi Bizott-
ság a téli időszakban a legele-
settebb, legrászorultabb csalá-
dok tűzifával való ellátását, se-
gítését. Az elmúlt 8 évben több
mint 500 zalai család támoga-
tása történt meg ezzel a mód-
szerrel.

Ez évben a Magyar Föld-
gáztároló Zrt. 2 millió forintot
biztosított a tűzifa vásárlásá-
hoz. A tűzifa kiszállítását idén
is az végzi,Omega GM Kft.
amely a kezdetektől nagyszerű
partnere az akciónak, hiszen a
szállítást ingyen és bérmentve
oldják meg.

A családok kijelölésében
az országgyűlési képviselők, a
Család- és Gyermekjóléti Köz-
pont és az önkormányzati ve-
zetők segítették a védelmi bi-
zottság titkárságát. Idén 58 za-

lai család részesül 1-1 erdésze-
ti köbméter, 34 000 Ft értékű
„kályhakész” tűzifa támoga-
tásban, ami egy átlagos családi
ház egy havi fűtését biztosítja.

A legrászorultabbak átve-
hetnek egy-egy tartós élelmi-
szereket tartalmazó csomagot
is. Az akció január utolsó nap-
jaiban indult és február 15-ig
befejeződik.

A február 6-i lapzártáig 21
helyszínre történt meg a tűzifa
kiszállítás.

Az eseményeken részt vesz
dr. Sifter Rózsa, a Zala Megyei
Védelmi Bizottság elnöke és
jelen vannak az adott térség
országgyűlési képviselői, Cse-
resnyés Péter, Manninger Jenő
és , valamint azVigh László
érintett település polgármes-
tere, alpolgármestere vagy ön-
kormányzati képviselője.

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

Drávecz Marianna Zala, a
Megyei Kormányhivatal Lenti
Járási Hivatalának hivatalve-
zetője mint koordinátor szer-
vezte meg azt a tájékoztató fó-
rumot, amelyen a Zala Megyei
Kormányhivatal munkatársai
az erdészeti szállításokról, a
vadászattal, horgászattal kap-
csolatos előírásokról, továbbá
az okmányok ellenőrzésének
részleteiről nyújtottak tájékoz-
tatást a Lenti Rendőrkapitány-
ság állományának tagjai ré-
szére. A kezdeményezés dr.
Farkas Tibor rendőr alezredes,
Lenti kapitányságvezető meg-
keresése alapján, dr. Sifter
Rózsa kormánymegbízott köz-
benjárása révén valósult meg.

Erdészeti, vadászati, horgászati tájékoztató az állománynak
Kormányhivatali szakemberek tartottak előadást

Lázár Attila vadászati és
halászati szakügyintéző a vad-
állomány gyérítésének szemé-
lyi és tárgyi feltételeit rész-
letezte, kitért annak rendjére,
kiemelten a vadászati napló
vezetésére, valamint a köte-
lező okmányok meglétére az
állatok elejtése során – foglalta
össze Drávecz Marianna a tá-
jékoztatón elhangzottakat. Ter-
mészetesen szóba kerültek a
kóbor háziállatok – köztük
kutya, macska – befogásának
lehetőségei, sőt az ezekkel járó
szabálysértési eljárási kitéte-
lek, valamint bemutatták az
orvvadászat és az állatkínzás
megvalósulásának eseteit is –
tette hozzá.

Megtudtuk még, hogy a
vadászat veszélyes üzemnek
számít, hiszen fegyverhasz-
nálattal jár, ezért gyakorlása
szigorú szabályozás alá esik,
az előírások megsértése pe-
dig akár szabadságvesztéssel
járó büntetést is vonhat maga
után – fejtette ki Drávecz Ma-
rianna.

Magyari István, a kor-
mányhivatal Erdészeti Osztá-
lyának vezetője az erdei favá-
laszték szállításáról és a faki-
termelés jogszerűségéről tar-
tott tájékoztatót – folytatta a
hivatalvezető. Itt azokat az
iratokat (például szállítójegy)

mutatták be, amelyek alapfel-
tételei a faáru szállításának –
részletezte.

Horváth Jenő, a Földműve-
lésügyi Osztály vezetője a hor-
gászattal kapcsolatos kötele-
zettségekre, a tiltott horgászati
eszközökre és módszerekre, az
őshonos és inváziós halfajok
kifogására, a halászati napló
pontos vezetésére és az élő hal
szállításának tiltott eseteire
hívta fel a figyelmet – mondta
Drávecz Marianna. Az előadá-
son a horgászattal, halászattal
kapcsolatos szankciórendszert
is ismertették – egészítette ki.

dj

Több témakörben is részletes tájékoztatást kaptak a rendőrök.

Sok gondot okoznak a szerencsétlen sorsú kóbor háziállatok.

Összeállításunk a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával készült.
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A KEMENDY ÉS TÁRSA Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság a Pénzügyminiszté-
rium, mint Támogató által Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Program keretén belül „Megúju-
ló energia használatával megvalósuló épületenergeti-
kai fejlesztések támogatása” tárgyú felhívásra be-
nyújtott GINOP-4.1.2-18- 2018-00105 kódszámú pályá-
zattal 6 214 572 Ft 50%-os támogatásban részesült A
Kemendy és Társa Kft. energetikai fejlesztése címmel.

A Kemendy és Társa Kft. 2003. 10. 13.-án jött létre szét-
válással, az 1989.-ben alakult STEKE Kft-ből. A családi
vállalkozást megfelelő ambícióval és kitartó munkával
sikerült megvalósítani. A cég fő tevékenysége: épület-
gépészeti szerelés (víz,- gáz,- központi fűtés,- napkollek-
tor,- légkondicionáló és légtechnikai berendezések szere-
lése), de mellette építőipari generál kivitelezési munkákat
is végez.
A fejlesztés során homlokzati hőszigetelés, lábazati hő-
szigetelés, napelem, inverter, gépészeti rendszer kiépí-
tés, kazán csere valósul meg saját tulajdonú irodaház
épületünkön. Jelen fejlesztés hozzájárul az épület ener-
giatakarékosságának és energiahatékonyságának meg-
újuló energiaforrások felhasználásával történő javítására.
A fejlesztés során előzetes felmérések, tanúsítványok
készültek. A megvalósítás során, mely nem engedély
köteles tevékenység, műszaki ellenőri tevékenységet,
valamint a lebonyolítást biztositó projekt menedzsment
tevékenységet veszünk igénybe. A kötelező nyilvánosság
biztosítása, a környezettudatosság megvalósul a fejlesz-
tés során. Az ajánlatok bekérésével a versenyt bizto-
sítottuk, környezetbarát technológiát alkalmazunk és a
legjobb ár érték arányt biztosítjuk a fejlesztés során.

További információ:
Kemendy és Társa Kft.
E-mail cím: titkarsag@kemendykft.hu
Telefon/Fax: +36 83 313 420

KEMENDY ÉS TÁRSA
KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

2020.01.24

A KEMENDY ÉS TÁRSA KFT. ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE

GINOP-4.1.2-18-2018-00105

Tavaly is megrendezésre ke-
rült a hagyományos szilveszter
napi, szórakoztató program a
Deák-kúria Múzeumban.

Pál Imre köszöntötte a ven-
dégeket. Elmondta, hogy az
egy évvel ezelőtti helyzethez
képest nagy változás, hogy sok
éves küzdelem után véglegessé
vált a múzeum sorsa. A kehi-
dakustányi Deák-kúria Mú-
zeum épülete és annak kiállítási
tárgyai véglegesen jogilag is

Deák megidézése
Kehidakustány Község Önkor-
mányzatának szárnyai alá ke-
rültek.

Szilveszter lévén Deáknak
Ferencnek most nem az állam-
férfiúi oldalát mutatták be a
szereplők, hanem sokkal in-
kább a személyiségére oly jel-
lemző vidám, anekdotázó tör-
téneteit személyesítették meg
jelenetek és érdekes párbe-
szédek formájában. A közönség
láthatóan jól mulatott és az

egyes poénoknál kacagással
reagálva fejezte ki tetszését.
Így érkeztek el az utolsó je-
lenethez, amit néhány nappal
előtte szerkesztettek meg és
szinte próbák nélkül kellett elő-
adni. A jelenet címe: „Deák
idézés”. Pál Imre (aki mind-
végig Deák szerepében lépett
színre) tapasztalata szerint az
emberek gyakran állapítják
meg Deák szavairól, sorairól,
hogy ezek bizony ma is ak-
tuálisak.

Gergely János ebben a jele-
netben – mint a „kehidai Deák
rádió riportere” – kezdemé-
nyezte a közönségnél, hogy
idézzék meg Deákot, keltsék
életre és tegyenek fel számára
kérdéseket napjaink politikai,
erkölcsi és emberi kérdéseiről.

Vajon mit is mondana Deák
ezekre? A közönség bekapcso-
lódva hangosan követelte –
„Jöjj el Deák”! A harsogó idé-
zésre természetesen megjelent
„Deák Ferenc”.

A program a kallósdi kerek-
templomnál folytatódott, ahová
a közönség nagy része át-
autózott. Itt tar-Gergely János
tott előadást a középkori em-
lékmű történelmi jelentőségé-
ről. Majd megmutatta a temp-
lomhoz fűződő, gyerekek által
gyűjtött mondát diafilmen fel-
dolgozva. Verseléssel, közös
énekléssel ért véget a kerek-
templom bemutatása. Az ese-
mény a Deák-kúriában egy
közös, kötetlen beszélgetéssel
és szilveszteri koccintással fe-
jeződött be.

2019-ben sem maradt el a hagyományos szórakoztató program.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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Kehidakustány Község Önkormányzata 369 millió forint
100%-os támogatás intenzitású vissza nem térítendő tá-
mogatást nyert a „Gyógyhelyek komplex turisztikai fej-
lesztése” tárgyú pályázati kiíráson, a Gazdaságfejlesztési
és Innovációs Operatív Program keretén belül. A
beruházás célja Kehidakustány 2020-ra egységes meg-
jelenésű, komplex turisztikai desztinációvá történő fej-
lesztése, amely egymást kiegészítő szolgáltatásokkal és
gyógy turisztikai attrakcióival vonzza a látogatók sokasá-
gát. A pályázat előkészítésében és a megvalósításában a
Magyar Turisztikai Ügynökség konzorciumi partnerként
vesz részt.

• A fejlesztés építési elemei a település gyógyhellyé
minősített területén valósulhatnak meg. Az elmúlt idő-
szakban az engedélyezési eljárások, a közbeszerzés kö-
teles tevékenységek előkészítése és végrehajtása zajlott
le. Ennek eredményeként: a futó- és sétaútvonal kiala-
kítása keretében a Kossuth Lajos utcai járda felújítása
elkezdődött, az infokommunikációs fejlesztés webes esz-
közön beszerzése lezárult és megkezdődött a meg-
valósítás. A „Marketing 1, a branding jellegű marketing-
kommunikáció” beszerzése és az elektromos kisbusz -
autó beszerzése is lezárult, valamint ezekben is meg-
kezdődött a beszerzés és megvalósítás.

A közbeszerzésre kötelezett elemeknél az alábbi be-
szerzések eljárásai vannak folyamatban: elektromos ön-
egyensúlyozó gép és kerékpárok beszerzése, a „Marke-
ting 2” szolgáltatások beszerzése, a berendezési tárgyak
és biztonságtechnikai eszközök beszerzése, a központi
információs épület, a sétány és rekreációs park fej-
lesztése.

A GINOP-7.1.9-17 program célja és keretei lehetőséget
biztosítanak arra, hogy létrejöjjön egy olyan élményekkel
és szolgáltatásokkal teli központi hely, mely kiinduló-
pontként szolgál a településre látogató turisták számára.
Különösen igaz ez a családokra, akik gyermekeikkel ér-
keznek a településre. A gyógyhelyfejlesztési stratégia
egyik fő célcsoportját adják. A támogatás hozzájárul a
szezonalitás csökkentéséhez, a látogatók számának,
tartózkodási időjüknek, valamint költési hajlandóságuk
növeléséhez.

A projektről bővebb információt a www.kehidakustany.
hu/fejlesztes oldalon olvashatnak, ahol a fejlesztés meg-
valósulása is nyomon követhető.
A projekt megvalósítási időszaka:
2019.02.01-2020.06.05.
További információ kérhető: projekt@kehidakustany.hu

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2020-01-27.

„Kehidakustány gyógyhely integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése”
című és GINOP-7.1.9-17-2018-00007 azonosító számú projekt.

Január 18-án ismét amatőr
asztalitenisz-versenyt rendezett
a Sümegcsehi Önkormányzat.
A jó hangulatú sportprogramra
nemcsak helyiek, hanem kör-
nyékbeliek is neveztek. A ver-
senyezni vágyó, pingpongot sze-
rető fiatalokra egy küzdelmes
délután várt, nyereményekkel.

Pingpong-verseny Sümegcsehin

Nem csak helybéliek indultak.

Gratulálunk a győztesnek,
Juhász Csabának és a többi
helyezettnek.

Az önkormányzat tovább-
ra is lehetőséget biztosít a
helyieknek a gyakorlásra a
Falu- és Kézművesház emele-
tén, nyitvatartási időben. Vár-
ják a sportolni vágyókat.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Szentgrót és Vidéke

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

Hirde
ssen

nálu
nk !

Szőlőoltvány előállításhoz keresünk idénymunkára,
munkájára igényes munkaerőt.

Könnyű fizikai munka, jó kereseti lehetőséggel.
Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk.

Érdeklődni: 30/263-8304, 30/508-3714

Munkalehetőség Zalaszentgróton

Eladó 6 személyes Zsolnay kávéskészlet
(1 db kávéskancsó, 1 db cukortartó, 6 db kávéscsésze, 6 db

alátét, mintázata virágos, lepkés).
6 személyes Zsolnay étkészlet

(6 db mélytányér, 6 db lapostányér, 5 db kistányér, 1 db leveses
tál, 1 db kerek köretes tál, 1 db szögletes köretes tál, 1 db

ovális húsos tál, 1 db só-paprika tartó).
Érdeklődni: (Zalaszentgrót)06/20/3620-071

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

2020. február


