XIX. évfolyam 2. szám
2018. február
Kistérségi havilap

Letették az M76-os autóút alapkövét
170 milliárdos beruházás indul

Helyére került az időkapszula, kezdődhet a beruházás.

Letették a 170 milliárd forintból épülő M76-os autóút alapkövét február 23-án a Zala megyei Alsónemesapáti határában;
az autóút Zalaegerszeget – a
sármelléki repülőtér érintésével
– az M7-es autópályával kapcsolja össze.
Mosóczi László, a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium közlekedésért felelős helyettes államtitkára a 34 kilométeres új
gyorsforgalmi útról elmondta:

2020-ig elkészül a Zalaegerszeg és Alsónemesapáti között
még hiányzó, mintegy másfél
kilométeres szakasz négysávossá alakítása, illetve az M7-es
holládi csomópontjától Fenékpusztáig tartó új nyomvonal. A
kettő közötti szakasz tervezése
is elindul, itt az építkezés befejezését 2022 végére tervezik.
A politikus kifejtette: Magyarország gazdasága lendületesen fejlődik, ezt az iramot tarHu

• 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

tani, sőt növelni kell, amihez
szükség van a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére. Az erre szolgáló kormányzati program két alappillére, hogy az
autópályák a programozási ciklus végére érjék el az országhatárokat, illetve minden megyei jogú városnak legyen kétszer kétsávos gyorsforgalmiútcsatlakozása. Ez utóbbi érdekében Békéscsaba, Eger, Kaposvár, Salgótarján, Sopron és Szolnok mellett kiépül Zalaegerszeg irányába is az összeköttetés.
A teljes program 2500 milliárd forintot meghaladó összeg-

ből valósul meg, ennek több
mint felét a hazai költségvetés
állja, a kisebbik hányadot európai uniós forrásokból biztosítják. A beruházások több mint
70 százaléka már legalább a szerződéskötésig eljutott.
A közel ezer kilométernyi
autópálya, autóút, gyorsút és kiemelt főút megépítésével „elérjük Ausztria autópálya-sűrűségét, Magyarország közúthálózata tehát európai szintű lesz” fogalmazott a helyettes államtitkár.
Közölte: a Modern városok
program keretében közel 170
(folytatás a 2. oldalon)

HIRDETÉSÉT feladhatja az
Észak-Nyugat Zala havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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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
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Letették az M76-os autóút alapkövét
170 milliárdos beruházás indul
(folytatás az 1. oldalról)
milliárd forintból megvalósuló
M76-os megépítése révén Keszthely is kétszer kétsávos bekötést kap, a 17 települést érintő autóút 110 kilométeres sebességű haladást tesz majd lehetővé. Különlegessége, hogy a
zalaegerszegi járműipari tesztpályához kapcsolódva az önvezető és elektromos járművek
közúti tesztelését is lehetővé teszi majd.
Horváth István, a megyei
jogú városok fejlesztésének koordinációjáért felelős államtitkár azt hangsúlyozta, hogy a
Modern városok programja keretében a gyorsforgalmiút-hálózatba kapcsolódó megyei jogú
városoknak további lehetősége
nyílik a helyi gazdaság bővítésére, új munkahelyek létrehozására, illetve a már működő
vállalkozások versenyképességének növelésére. Az érintett
városokban és az agglomerációjukban élők számára biztonságosabb, komfortosabb közlekedési lehetőséget biztosítanak.
Zalaegerszegen vagy a városhoz kötődően 212,5 milliárd
forint fejlesztés valósul meg, az
M76-os beruházásán kívül pedig elkezdődik a Zalaegerszeg
és Vasvár közötti gyorsforgalmi
út tervezése is. A zalai megyeszékhely beruházásainak összegéből 201 milliárd hazai forrás
– beleértve az M76-os teljes
költségét –, 11,5 milliárd pedig
uniós forrás.

Az M76 útvonala.

Vigh László, Zalaegerszeg
térségének országgyűlési képviselője egyebek mellett arról
beszélt, hogy Európában egyedülálló módon a leendő zalaegerszegi tesztpályájához egy
különleges autóút is csatlakozik. A leendő gyorsforgalmi
úton például az úttestbe integrált napelemek lesznek, amelyek az összes lámpát és jelzőtáblát üzemeltetik, de felsővezetékkel is szeretnék ellátni az
utat, hogy az elektromos meghajtású kamionok áramszedővel haladhassanak rajta.

Manninger Jenő, Keszthely
térségének parlamenti képviselője úgy vélekedett, hogy a
stratégiai jelentőségű M76-os
intelligens út Zala megyét az
élvonalba helyezheti. Az út javítja Hévíz és Keszthely közlekedési lehetőségeit, de Pacsa
környékére is gazdaságfejlesztő
hatása lesz, hiszen ez a térség
kissé messze van a nagyobb
városoktól.
Hozzátette azt is, hogy az
M76-os elkészültével szükség
lenne az ehhez csatlakozó - már
legalább húsz éve tervezett -

észak-déli M9-es gyorsforgalmi
út megépítésére is.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere felidézte,
hogy a kétszer kétsávos közúti
kapcsolat hiánya eddig komoly
hátrányt jelentett a befektetői döntéseknél. A megépítése
tehát nagymértékben járul majd
hozzá a zalaegerszegi járműipari tesztpálya, a leendő logisztikai központ és kamionterminál, illetve a sármelléki
nemzetközi repülőtér fejlődéséhez.
Forrás: MTI

Farsangi mulatság a nemesapáti Vackor Óvodában
2018. február 13-án, húshagyókedden vidám gyermekzsivajjal telt meg a nemesapáti
kultúrház. A helyi óvodások
farsangi ünnepségre készülődtek.
A gyermekek számára az év
során ez az egyik legkedvesebb
program. Mindig lázas várakozás, készülődés előzi meg az
ovis karnevált. A gyerekek maguk készítették a dekorációt,
amely a kultúrház falait díszítette, jókedvet, mókás hangula-

tot teremtve. A színpompás jelmezekbe bújt kicsik (képünkön) vidám műsorral örvendeztették meg a nagyérdemű közönséget. Versek, köszöntők,
népi gyermekjátékok sora szerepelt a repertoárban. A műsort
megkoronázva vidám latin hangulatú pom-pomos tánc zárta a
felvonulást.
A gyerekek számára játékos
vetélkedők, és sok-sok finomság tette maradandó élménnyé
a délelőttöt.
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Tavasz, reménység, március
a dolog el volt intézve. A Tizenkét Pont és Petőfi Nemzeti
dala előzetes cenzúra nélkül
kinyomtatott.
A városban futótűzként
terjedt a rendkívüli események híre, és a délutánra, a
Nemzeti Múzeum kertjébe hirdetett gyűlésre hatalmas tömeg verődött össze, ezrek
skandálták Petőfi versének
refrénjét: „A magyarok Iste-

nére esküszünk/Esküszünk,
hogy rabok tovább nem leszünk!” A szent hevület csak
fokozódott, amikor valaki
kiadta a jelszót: „Fel Budára!
Szabadítsuk ki Táncsicsot!” S
a sajtóvétségért bebörtönzött
Táncsics Mihály szabaddá lőn.
Teljes volt a diadal. Tizenötödike volt, március,
1848.
F.L.

A Pilvax-kávéházban izgatottan tárgyalták a híreket.

Kutyának se kellő, pocsék
reggelre ébredt azon a napon
a város. A dermesztő szél
ólomszürke felhőket hajszolt
az égen, időnként eleredt a
havaseső. A Pilvax-kávéházban viszont jó meleg volt,
ahol már jókor reggel ügyvédbojtárok, firkászok, a radikális
értelmiségi ifjak ültek körül a
nagy márványasztalt és tárgyalták izgatottan a Párizsból,
Bécsből és Pozsonyból érkező
híreket.
A levegő tele volt feszültséggel, Petőfi, Jókai, Vasvári,
Irinyi és társaik egymás sza-

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

vába vágva fogalmazták a
Tizenkét Pontot. Csak a szikra
hiányzott, ami Párizs és Bécs
után Pesten is lángra lobbantsa a forradalom fáklyáját. Akkor Petőfi előkotort egy még
tintaszagú papirost és szavalni
kezdte új versét, a Nemzeti
dalt. És innentől kezdve nem
volt megállás. Landerer és
Heckenast uramék nyomdájához vonultak és ott Irinyi – a
hagyomány szerint Landerer
mester sugalmazására – rátette kezét az egyik masinára: „A
magyar nemzet nevében lefoglalom!” – mondta, s ezzel

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

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Petőfi Sándor a Nemzeti Múzeum lépcsőjén elszavalta a
Nemzeti dalt.
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Véradók Alsónemesapátiban Sikeresen pályázott Gyűrűs
Gyűrűs Község Önkormányzata hosszú évek óta pályázott a Petőfi utca felújítására. A faluban ez az egyetlen
utca, amely szilárd burkolattal
még nincs ellátva.
– 2017. december végén a
beadott pályázatunk pozitív elbírálást nyert. Az önkormányzat által elnyert támogatás
összege 4.934.395 Ft, a támo-

gatás mértéke 85%. A szükséges 15% önerőt, 870.77 Ft-ot a
település saját erőből finanszírozza. A fejlesztés eredményeképp az utca a felújítást követően szilárd aszfalt burkolattal lesz ellátva, továbbá a
csatlakozó zöldfelületek, padkák rendezésre kerülnek –
mondta lapunknak Bertalan
Tibor polgármester.

Forgács Laura (fenti képen) és Virágh Vivien először adott vért.

2018. február 23.-án ismét
véradásra várták Alsónemesapáti lakóit. Évek óta szívesen
tesz eleget az önkormányzat a
Magyar Vöröskereszt invitálásának és támogatja a rendezvényt. Retro jelleggel az üdítő
mellett sörrel, virslivel és ajándékkal kedveskednek a donoroknak. A mostani alkalom is
sikeresnek bizonyult, hiszen 20
fő apáti jött és nyújtotta tűszúrásra a karját.
Voltak, akik először adtak
vért: Forgács Laura és Virágh
Vivien. Jakab Péter, a 34. éves
fiatalember pedig már rutinosnak mondható. A mai a 14.
alkalom, hogy önzetlenül szolgálja tettével a jó ügyet.

– A suliban még jó poénnak
indult, hogy próbára teszem
magam. Ez egyfajta jócselekedetnek mondható a részemről. Üzenem a fiataloknak, hogy megéri kipróbálni
az előtte való orvosi vizsgálat
és szűrés miatt is – mondja
Péter.
Albert Ferenc: – Ez már a
49. véradásom. Egy évben kétszer megyek el vért adni. Mindig ide Alsónemesapátiba jövök, mert tetszik a szíves vendégül látás, kedves fogadtatás
és figyelmesség. Ezért szeretek
ide jönni.
Az önkormányzat minden
véradójának köszöni a segítségét!

Zalatáj naponta!

Nem kell a Zalatáj következõ nyomtatott számára várnia,
ha a laptól megszokott érdekes, kényes témájú cikkekre
kíváncsi. Elég, ha rákattint honlapunkra:

www.zalatajkiado.hu
A cikkek facebook oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

Szilárd burkolatot kap a Petőfi utca.

2018. február
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Télbúcsúztató maskurázás a Csertán Sándor Általános Iskolában
Nagyszabású farsangi mulatságot szerveztek a Csertán
Sándor Általános Iskolában február 8-án. A Télbúcsúztató maskurázás a EFOP 1.3.9. pályázat
keretében, mint hagyományőrző rendezvény valósult meg.
Az egész napos programsorozat
keretében mintegy száz nemesapáti és alsónemesapáti diák
ismerkedhetett meg a farsang
történetével és a nevezetes farsangi karneválokkal. A felsős
tanulók power point segítségével bemutatták a mohácsi busójárás, a velencei és a riói karnevál fontosabb eseményeit, s a

Nagyszabású rendezvény volt.

Igazi szalagos fánk várt a diákokra.

Feketén-fehéren.

vetített képes előadást még
táncbemutatóval is színesítették.
Az előkészületek már napokkal a rendezvény előtt elkezdődtek, a gyerekek – különféle
technikával – maszkokat, álarcokat készítettek, s a legjobban sikerült alkotásokból
kiállítást is rendeztek. A gasztronómia sem maradhatott ki a
nap eseményeiből: a faluból
önkéntes segítők igazi szalagos
fánkkal kedveskedtek a nebulóknak!
A nap megkoronázásaként
került sor a hagyományos jelmezes bemutatóra, ahol valamennyi osztály igényes produkcióval szórakoztatta a közel
száz fős nagyérdeműt és a zsűri
tagjait. Az ítészek – ahogy az
mindig is lenni szokott – nehéz
helyzetben voltak, hiszen annyi
ötletes figurát, jelmezt, történetet vonultattak fel az alsósok
és a felsősök is, hogy komoly
fejtörést okozott a jutalmak

odaítélése. Nagy sikere volt a
tombolának is: számtalan kisebb-nagyobb ajándék talált gazdára. Az iskola diákönkormányzata büfét is szervezett a
farsangi mulatságra: finomabbnál finomabb sütemények és
italok közül választhattak a
vendégek. A Kis-Hétrét Zenekar vidám-zenés műsorával
nem csak a gyerekeket, hanem
a szülőket, vendégeket is dalra
fakasztotta.
Amíg a zsűri visszavonult
értékelni a produkciókat, a gyerekek és szüleik harsány „Haj
ki kisze, haj! Kivisszük a betegséget, behozzuk az egészséget!” kiáltások közepette elégették a kiszebábot az iskola
udvarán, ezzel mintegy eltemetve a telet.
Jó volt látni a kipirult, elégedett arcokat, a gyerekeket,
akik egy napra kiszakadtak a
mindennapokból, megteremtvén egy sajátos mesevilágot!

„Már alig várom a következő
farsangot!” – kiáltotta egyikük,
miközben boldogan majszolta a

csokoládét, amellyel a helyi önkormányzatok, a szülői munkaközösség kedveskedtek a diákoknak.

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
Nyitva tartás: h-p.: 8 -16 • sz.: 9 -12
00
00
Ebédszünet: 11 -12
00

30

00

00

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Falufarsang Egerváron
Február 3-án tartottuk Egerváron a falufarsangot a közösségi házban, a szervezők Bertókné Kovács Veronika és
Gyerkó Gábor voltak. A falufarsangon léptek fel először az
egervári táncoslányok egy nagyszerű tánccal, felkészítőjük Kokas Andrea.
A jelmezverseny óvodás, iskolás, és felnőtt kategóriában
került megrendezésre. A zsűrizést Várkövi Klára, Kokas Andrea és Fücsök Imre vállalta.
Nem csak az első 3 helyezett
részesült díjazásban, hanem
sok-sok különdíj is gazdára ta-

Én nem vagyok nyúl…
Az iskolás korosztály jelmezversenye.

képviseletében Tóth Ágnes, az
Alkotó Kezek tagjai, Fücsök
Imréné, Viszket Józsefné, Hor-

váth Jánosné, illetve Nagy Bernadett Mosolyonc Műhely, Béresné Dormán Ibolya mézeskalácsos és a Sport Büfé részéről Németh Attila. Minden
gyermek csokoládét és lufit is
kapott az est folyamán.
A zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár támogatásával a Kis-Hétrét
Együttes farsangi műsorát hallhattuk. A résztvevők kedvükre
fogyaszthattak a rengeteg féle
fánkból, lekvárból, süteményből, teából és szörpből. Az est
zárásaként, hogy elűzzük a telet, kiszebábot égettünk. A tűzrakásban Nagy Gyula segédkezett. Köszönet minden segítőnek és felajánlónak.
B.K.V.

Játékos délután az Egervári Óvodában

Kellemes délutánt töltöttek együtt.

2018. február 27-én kedden
játékos délutánt szerveztünk a
leendő óvodásoknak és szüleiknek, ahol megismerkedhettek
az óvodapedagógusokkal és a
dadus nénikkel. Az óvoda-

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!

Bemutatkoztak a táncoslányok.

lált. A tombolatárgyak felajánlói: a Mozgássérültek és Fogyatékkal Élők Egyesületének
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vezető bemutatta az intézményt. Az időjárásra való
tekintettel családias volt a
légkör.
Rövid időn belül a kicsik birtokba vették a csoport játékait
és egy kellemes délutánt töltöttünk együtt. Közben volt ropogtatni való és szörppel olthatták szomjukat a gyermekek.
Nagyon örültek az óvodapedagógusok által készített meglepetésnek.
Bangó Zoltánné

Gábor barátommal régóta ismerjük egymást. A fogyókúrát sokáig csak hírből
ismerte. Aztán az évek előrehaladtával nála is vége lett
a bablevest eszek lekváros
buktával korszaknak. Abbahagyta a dohányzást. Pár hónap múlva felállt a mérlegre,
majd döbbenten fakadt ki:
– Ilyen gyorsan még
autóval sem tudok 100-ra
gyorsulni.
A döbbenet után jött az
érzés:
– Ez így nem mehet
tovább!
Az elmúlt évek alatt
mindent kipróbált: tabletták,
mozgás. A tartós eredmény
elmaradt. Fogyott, majd még
többet visszahízott. A helyzet egyre aggasztóbb lett. Az
orvosa szigorú diétát írt elő.
Az első hónap után nyűgösen ment vissza kontrollra. –
Az rendben van, hogy fogytam, de én nem vagyok nyúl,
hogy az életem hátralévő részében sárgarépát rágcsáljak! – fakadt ki.
Lehet főzni, fűszerezni –
válaszolta nevetve az orvos.
Ezért Gábor elkezdett főzni.
Fogyott tovább. Boldog volt.
De rengeteg idejét emésztette fel a főzés. A konyhája
kicsi és rosszul felszerelt
volt. Ezért nem volt ideje
mindig főzni. Néha kénytelen volt ételt rendelni, ami
miatt nem fogyott tovább.
Ettől viszont nem lett
boldog. Elgondolkodott, felhívott.
– Nekem egy jó konyhára van szükségem! Amiben
fél óra alatt végzek a főzéssel, a rendrakással. Tudtok nekem ilyet tervezni és gyártani?
– Igen, mi csak ilyeneket
gyártunk.
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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MészárosT. László filmestje Egerváron

Balról Gyerkó Gábor, Mészáros T. László és Szaknyéri András.

Mészáros T. László díjnyertes rövidfilmjeit láthatták nemrég Egerváron. Gyerkó Gábor
polgármester nyitotta meg a
programot. Vendég volt Szak-

nyéri András mozivezető és
Nagy Bernadett (Mosolyonc
Műhely) bábkészítő.
Egervári premierként a Zalai Séta slide showban Hajdu

Sándor zenéjére 240 zalai képet
láthattak a nézők, köztük több
egervári fotót is felfedezhettek.
Majd a Happy Diexiland Band
Hévíz hivatalos klipje következett.
A következő animációs filmeket tekinthették meg az érdeklődők Mészáros T. Lászlótól: A Karrierista (1976), Kettesben (1977), A koncert (2014),
A kórus (2015), Holdraszállás
(2015), Márton köpenye (2016),
A tolvaj (2016), Láng (2017).
Négy filmhez Nagy Bernadett készítette a cserépfigurákat, amiket a vetítés után kiállítás keretében is megtekint-

2018. február
hettek. A filmek közül kettőnek
a szereplői égő gyertyák.
A vetítés utáni beszélgetésen sok érdekességet tudhattak meg az alkotókról, a szereplőkről, a fotózásról, a filmek
készítéséről és a közreműködőkről is. A tervek között hallhattak a készülőben lévő filmjéről, A telekről is, és láthatták
a főszereplő figuráját.
Mészáros T. László naptáraiból és könyveiből több példányt is kisorsoltak a közönség
között. Finom süteményekkel
és többféle itallal is készültek a
szervezők.

„Így búcsúztattuk a telet!”

Az ovis farsangolók.

Farsangi karneválunkat az
Egervári Óvodában 2018.
február 6-án a középső, február 7-én a nagy és február 8-án
délelőtt a kiscsoportban tartottuk.
A jelmezbálon felvonultak
királylányok, tündérek, pókemberek, varázslók és még sok
más ötletes jelmezbe bújt kisgyermekek.
Így ünnepelték a farsangot
és búcsúztatták el a telet. Zene,
tánc biztosította a jó hangulatot, amelyhez a zsákbamacska is hozzájárult. A versenyjátékokból is aktívan kivette mindhárom csoport a
részét.
A szülőknek köszönhetően
ropogtatni való és szomjoltó is
volt bőven.
(ó)

2018. február
HIRDETÉS
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A Nemesapáti Baráti Kör is farsangolt
Immár negyedik alkalommal, hagyományos jelleggel,
ebben az évben is megtartotta
a Nemesapáti Baráti Kör a
farsangi bálját. A szokásokhoz híven idén is jelmezes
bálozásra hívtuk a falu aprajátnagyját.
A Baráti Kör zenés télbúcsúztatója családi mulatság ke-

retében zajlott, mivel a gyerekek is részt vettek a jelmezes
vigasságban. A büféasztalos vacsora – a résztvevők által készített különböző finomságok –
mint mindig, most is nagy sikert aratott.
Jövőre újból együtt fogjuk a
telet elbúcsúztatni!
Kutai Erzsébet

Cashbank.hu
HITEL és BIZTOSÍTÁS közvetítő iroda
19 év szakmai tapasztalattal

• Személyi kölcsönök, 70 éves életkorig, már minimálbértől, nyugdíjasoknak, vállalkozóknak,
őstermelőknek is. Készpénzben kapott fizetés, meglevő hitel nem akadály. Folyósítás: 24 órán belül!
• Lakáshitelek, építési és felújítási hitelek, induló banki költségek nélkül is.
• Szabad felhasználású jelzáloghitelek
• Adósságrendező hitelek, hitelkiváltás kedvezőbb kamatra
• Jelzáloghitelek KHR (BAR) listásoknak is (ingatlan és kezes szükséges)
• Teljes körű CSOK,- földhivatali,- ügyvédi,- energetikai tanúsítvány
ügyintézés. Független ingatlan értékbecslés készítése.
• Fundamenta, OTP,- Erste lakástakarék pénztári szerződések, és azonnali hitelek intézése.
• Lakás / ház felújításhoz állami támogatás intézése (nyílászáró csere, hőszigetelés, víz,- csatorna,- áram,
- fűtés korszerűsítés, bővítés stb…)
• Lakás / ház felújításhoz 0% kamattal MFB hitel intézése (nyílászáró csere, hőszigetelés, kazán csere,
napelem rendszerek…)
• 28 biztosító társaság kínálata egy helyen:
• lakás,- kötelező gépjármű,- casco,- utas,- élet,- baleset,- nyugdíj,
- vállalkozói,- mezőgazdasági, kötelező szakmai,- ipari biztosítások stb...
• Gépkocsi elé kiugró vadak ellen: vadkár mini casco: 14 000 Ft/év díjért.
• On-line ingatlan hirdetés felvétel, és 60 ingatlanos hirdetési
weblapra továbbtöltés.
H-Kontakt Group Kft. / Horváth József
8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3
(Göcsej Üzletház 1. emelet) Tel: 06-30-9373-789
Web: www.cashbank.hu • www.ingatlanhirdeto.com

Hónaptól hónapig…
XIII. évfolyam 8. szám
2012. augusztus
Kistérségi havilap

Ne várjon lapunk következõ
számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel,
háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával,
oknyomozó riporttal
találkozhat.
Kattintson a
www.zalatajkiado.hu-ra,
s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével
kapcsolatos érdekességeket!

11

Észak-Nyugat Zala

2018. február

Fejleszt a Zalaco
150 új munkahely Egerszegen
A tartósan 4 százalék feletti
gazdasági növekedéshez szükség van az élelmiszeripar teljesítményére, ezért a kormány
az ágazat egyik vezető magyar
vállalatát, a Zalaco Sütőipari
Zrt.-t 836 millió forint vissza
nem térítendő készpénztámogatással segíti – mondta Szijjártó
Péter külgazdasági és külügyminiszter minap Budapesten, a
cég beruházásbejelentő sajtótájékoztatóján.
A cég 4 milliárd forint értékű zalaegerszegi beruházása
háromszorosára bővíti a termelési kapacitást a két – összesen
2500 négyzetméternyi – termelőcsarnok és 1500 négyzetméteres raktár építésével, korszerű
termelésirányítási rendszer kialakításával, emellett 150 új
munkahelyet teremt 2020-ra –
tette hozzá.
A miniszter egy amerikai
gazdasági lap felmérésére hivatkozva hangsúlyozta, hogy a
fogyasztói elvárások emelkedé-

se miatt az új világgazdasági
korszak leginnovatívabb területe az élelmiszeripar, ezért szükségesnek nevezte az ágazat folyamatos megújulását. Ismertette továbbá, hogy Magyarországon tavaly az élelmiszeripar
termelési értéke 6 százalékos
éves növekedéssel meghaladta
a 3 ezer milliárd forintot. A 145
ezer embert foglalkoztató ágazat
versenyképességét igazolja, hogy
a termékek 40 százalékát külföldön értékesítették – tette hozzá.
Berta László, a Zalaco Sütőipari Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy a cég már évekkel korábban elérte termelési
kapacitásának felső határát és
terjeszkedni kíván a szomszédos országokban is. A növekedési célok teljesíthetőek, ezért a
beruházás sikere azon múlik,
hogy sikerül-e elegendő új
munkavállalóval erősíteni a
vállalatot – tette hozzá.
A Zalaco Sütőipari Zrt. nettó árbevétele 2015-ben megkö-

Balról Vigh László, Zalaegerszeg és a térség országgyűlési
képviselője, Szijjártó Péter és Berta László.

zelítette az 5 milliárd forintot,
2016-ban elérte az 5,6 milliárd
forintot, tavaly pedig – a vezérigazgató közlése szerint –
meghaladta a 7 milliárd forintot. A cég több mint 550 mun-

kavállalót foglalkoztat, mintegy
60 magyarországi üzletében
négyszázféle terméket értékesít, évente 7 millió kilogramm
kenyeret készít.
Forrás: MTI

Kézműves foglalkozás Gősfán

Zenés irodalmi est

Farsangi kézműves foglalkozásunkon nagyon jól érezték
magukat a gyerekek.
Nagyon kreatívak és ügyesek voltak, a három legjobbat

irattartó mappával, tolltartóval,
filccel jutalmaztuk, és minden
résztvevő gyermek kapott csokoládét és cukorkát kapott.
Sz.K.E.

Észak-Nyugat Zala
Az egervári zenés irodalmi
esten Simon József (képünkön)
Álmok völgye című novellásköteteit ismerhették meg az érdeklődők. Sok érdekességet
tudtak meg az író életéről, a
könyvekről és remek történeteket hallhattak. Gitározással és
énekléssel is színesítette a
programot a szerző.
Az író párja, Balázsy Mária
Éva volt az est háziasszonya,

aki finom süteményekkel és
cserszegtomaji borral várta az
érdeklődőket.
A szerző kérésére néhány
novellája felolvasásával a résztvevők is közreműködhettek a
könyvbemutatón. Az est végén
vásárlási és dedikálási lehetőség is volt.
Simon József ajándék könyveket is felajánlott az egervári
könyvtárnak.
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Lazítson pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!

Próbálja ki az ÚJ ÉLMÉNYFÜRDÕT, ahol
óriáscsúszda, családi-és gyermekcsúszdák,
gyermekmedence, jakuzzi, nyakzuhanyok, masszázságyak
kínálnak pihentetõ felüdülést és szórakozást!
Családoknak kedvezményes belépõk!
Hétvégéken
szauna
szeánszok!

Tele élettel - tele élménnyel!
www.lentifurdo.hu, facebook.com/lentifurdo • Tel: 0692/351-320

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

