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Indulnak a munkálatok Egerváron
Egervár önkormányzata még
a tavalyi évben pályázott sikeresen az egészségház és az
óvoda felújítására. Az azóta
eltelt időszak a háttérmunkálatokról és a megfelelő előkészületekről szólt, melynek eredményeként fontos mérföldkőhöz érkezett mindkét projekt. A
sikeres közbeszerzéseket követően kiválasztásra kerültek a
kivitelező cégek. Mindkettő
beruházás esetében nyolc-nyolc
vállalkozás kapott lehetőséget
az ajánlattételre. Az óvodánál a
legkedvezőbb ajánlatot a Nívódom Kft. adta, míg az egészségháznál a Zala-Rusztika Kft.
A cégek vezetőivel aláírásra
került a vállalkozási szerződés,

így már nincs akadálya a munkák elkezdésének.
A egészségháznál már el is
kezdődött a hátsó melléképületek bontása, melyet még májusban újabb munkarészek követnek. Az orvosi és fogorvosi
rendelést egyelőre nem befolyásolják a kivitelezés folyamatai. Az orvosi rendelő még
2014-ben esett át egy komolyabb felújításon, ezért a mostani projekt csak minimálisan
érinti. Ennek köszönhetően a
rendelés nem kerül áthelyezésre, hanem a megszokott módon
és időben zajlik a jövőben is. A
fogorvosi épületrészt előre láthatóan kb. 2-3 hétre kell lezárni, amit igyekeznek a

Balról jobbra: Boronyák Péter, a Nívódom Kft. ügyvezetője,
Gyerkó Gábor, Egervár polgármestere, illetve Máté Tamás a
Zala-Rusztika Kft. ügyvezetője.

nyári szabadságokkal összehangolni, illetve ha szükséges, másik helyet biztosítani, hogy a betegeknek a lehető legkisebb kellemetlenséget
okozzák.
Az óvoda esetében a munkálatok június közepén indulnak, és várhatóan a nevelési év

kezdetéig a legtöbb munkaelem
befejeződik, így a tervek szerint ott sem lesz nagyobb
fennakadás.
Mindkét beruházás esetében
ősz végére várható a kivitelezések befejezése, és mindkét megújuló épület Egervár fő utcájának éke lesz.
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Jelentősen csökkent a regisztrált bűncselekmények száma
Ülést tartott a megyei közgyűlés
A Zala Megyei Közgyűlés
2018. április 26-i ülésén a
testület meghallgatta dr. Sipos
Gyula megyei rendőrfőkapitány beszámolóját Zala megye
közbiztonsági helyzetéről és a
közbiztonság további javítása
érdekében tett intézkedésekről.
Elhangzott, hogy az elmúlt évben jelentősen csökkent a regisztrált bűncselekmények száma, s csökkenő tendenciát mutat a közterületen elkövetett
bűncselekmények száma is. A
bűncselekmények struktúrájában nem látható elmozdulás,
továbbra is a vagyon elleni
bűncselekmények domináltak.
Napjaink kihívása ugyanakkor az internetes bűncselekmények – jelentős látencia melletti
– terjedése. Kiemelte, hogy az
előző évvel összehasonlítva jelentős, 32,0 %-os csökkenés
következett be az összes idegenrendészeti eljárás számában, s az eljárás alá vont személyek döntően európai országok állampolgárai voltak, akik
főként gazdasági jellegű migránsok, és a jobb megélhetés
reményében, viszont megfelelő
utazási okmányok hiányában
próbálkoztak a tiltott határátlépések elkövetésével. Sajnálatos
ugyanakkor, hogy ismét növekedett a személyi sérüléssel, illetve halállal végződő közúti
balesetek száma, amelyek döntő többségét a sebesség helytelen megválasztása okozta.
Kiemelendő, hogy jelentősen
megnőtt a kerékpárosok által
okozott balesetek száma, amelyek nagy részénél szerepet játszott az ittasság is.
Fontos feladatként tekint a
rendőrség a bűnmegelőzésre,
melynek keretében számos újítást is bevezettek az elmúlt
években, s továbbra is kiemelt
figyelmet fordítanak a fiatalok
és az időskorúak tájékoztatására. A lakosság biztonságérzetének megerősítése érdekében –

az önkormányzatok kérésének
megfelelően – igyekeznek biztosítani, hogy a körzeti megbízottak minél több szolgálati
időt tölthessenek a területükön.
A Zala Megyei Közgyűlés
elfogadta a beszámolót.
A következőkben a Zalaerdő Zrt. tevékenységéről kapott tájékoztatást a közgyűlés,
kiemelve az erdőgazdálkodást
és a megyei célokkal összhangban lévő turisztikai, közjóléti fejlesztéseket és tevékenységeket, mint például az
egyre népszerűbb erdei iskolákat, illetve a személyforgalmat
is bonyolító erdei vasutakat.
2018. július 1-én hatályba
lép a büntetőeljárásról szóló
2017. évi XC. törvény, melynek rendelkezései megváltoztatják a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban résztvevő ülnökök összetételére vonatkozó
szabályokat, ezért szükségessé
vált 1 ülnök soron kívüli megválasztása a Zalaegerszegi Törvényszékhez. A megyei grémium a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala
Megyei Kirendeltsége javaslatára Horváthné Szép Rózsát
választotta ülnöknek az érintett
szakterület képviseletében.
A megyei értékek kategóriáinak bővülése miatt új
tagokkal bővítették a Zala Megyei Értéktár Bizottságot, így a
közgyűlés döntése alapján Horváth Gyula, a ZMKH Agrár- és
Vidékfejlesztést Támogató Főosztály főosztályvezetője az agrár- és élelmiszergazdaság, Szakály István, a Zalaszám-ZAC
ügyvezető igazgatója pedig a
sport kategória képviseletét
látja majd el a bizottságban.
A Zala Megyei Önkormányzat és a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti
Közösség közel 30 éve tartó
együttműködése alapján, amely
jelentős mértékben segíti a Muravidéken élő magyarság nem-

www.zalatajkiado.hu

Balról Pácsonyi Imre, Bene Csaba (alelnökök), dr. Pál Attila elnök és dr. Mester László főjegyző.

Dr. Sipos Gyula megyei rendőrfőkapitány tartott beszámolót.

zeti kultúrájának, hagyományainak megőrzését és a kétnyelvű oktatás intézményeinek
működését, ez évben is 1 millió
forint összegű támogatás nyújtásáról döntött a közgyűlés a
szervezet által meghatározott
tevékenységek megvalósítása
érdekében.
Jóváhagyta a testület a Zala
Megyei Önkormányzat vezető
partnersége mellett megvalósítandó, az Interreg V-A. Ausztria-Magyarország Program keretében WoMen-Puls elnevezésű, 85% ERFA és 10% nemzeti
hozzájárulással támogatott pályázat benyújtását, melynek
célja a közszférában foglalkoztatott nők munkaerőpiaci és
esélyegyenlőségi helyzetének
javítása tréningprogram fejlesztése és megvalósítása, valamint
a vezetők és döntéshozók

szemléletformálása révén, illetve határon átnyúló intézményi
együttműködési hálózat kialakításán keresztül.
Egyhangúlag jóváhagyta a
közgyűlés a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
2017. évi működéséről szóló
beszámolót és a Zala Megyei
Területfejlesztési
Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft. 2017.
évi egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. Rendeletet alkotott az
önkormányzat 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásáról,
a maradvány megállapításáról,
módosította 2018. évi költségvetését, elfogadta az önkormányzat közép- és hosszútávú
vagyongazdálkodási tervét és a
hivatal 2017. évi belső ellenőrzési jelentését. (Forrás: Zala
Megyei Közgyűlés)
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Sokszínű közösségi programokkal készülnek idén isAlsónemesapátiban
A hirtelen beköszöntött tavasz mindenkit a szabadba szólít és ilyenkor nagy lendülettel
belevetjük magunkat a kerti
munkába, a környezetünk szépítésébe. Ebben is érdemes
azonban egy lélegzetvételnyi
pihenőt tartani és kicsit kiélvezni a jó idő adta lehetőségeket a közösségi élet terén
is. Alsónemesapátiban idén is
számos lehetőséget nyújtanak a
helyiek és a faluba látogatók
számára a közös szórakozáshoz. A részleteket már a település polgármesterétől, Pereszteginé Cziráki Katalintól tudjuk meg:
– Még télen indult a falu
közösségi házában egy kreatív
varrószakkör Krápicz Lászlóné
vezetésével és az ötletgazdag
tagok azóta baráti társasággá
kovácsolódva minden szerdán
összeülnek és alkotnak. Felsorolni is nehéz mi mindent készítnek a jó ízlésű helyi hölgyek, de hogy néhányat említsek, gyönyörű díszpárnák,
ötletes táskarendezők, kenyértartó tyúkocskák és ez a virágcsokor is kezeik között született – mutatja büszkén az
textil csokrot Katalin.
Érdemes megjegyezni, hogy
a hölgyek a közintézmények
mindenkori szükségleteit is kielégítik a függönytől az asztalterítőig és a párnától a szezonális dekorációkig.

A textíliáknál maradva, Kocsisné Koszorús Anikó népi
iparművész vezetésével kéthetente hímző szakkör várja az
érdeklődőket, ahol megismerkedhetnek a különböző hímzésekkel és hozzáértő segítség
mellett gyakorolhatják azok
elkészítését.
Minkét foglalkozás szép
létszámmal üzemel és továbbra
is várják a csatakozni vágyókat.
Hétfőnként a koraesti órákban gerinctorna várja a helyieket a kultúrház nagytermében, vezető gyógytornász segítségével. Ide nem kizárólag a
gyógyulni vágyókat várják, hiszen a torna remek lehetőség a
bántalmak megelőzésére, egy
kis mozgásra, ellazulásra.
Az előbbi állandó lehetőségeken túl, ez évi rendezvényeik a következők szerint
alakulnak, folytatja a polgármester:
– Idén mi is május 27.-én vasárnap tartjuk a gyermeknapot,
s bár a részletek egyelőre
titkosak, azt elmondanám, hogy
gyermekcentrikus, mulatságos
előadásokkal és vetélkedőkkel
szeretnénk megörvendeztetni a
kicsiket. Várunk mindenkit sok
szeretettel! Június 2.-án a Harangláb Egyesület szerevezésében és Alsónemesapáti Község Önkormányzatának együttműködésével az immáron nagy
népszerűségnek örvendő fü-

Zenebölcsi Egerváron

Pereszteginé Cziráki Katalin,
Alsónemesapáti polgármesterének asztalát is helyben készült textil csokor díszíti.

vésznapra várjuk az érdeklődőket. A téma kedvelői ezen a
napon túraútvonalakon haladva
ismerkedhetnek meg a gyógynövényekkel és a kísérő programok is természetesen a
gyógynövényekhez kacsolódnak majd. A tematikus barangoláson túl remek alkalom ez
megismerkedni Alsónemesapáti
szemet gyönyörködtető környezetét is.

Az idei évben augusztus
11.-én, szombaton tartjuk a falunapot. A programok tekintetében elmondanám, hogy rendkívüli népszerűségnek örvend a
csapatos főzőverseny, melyet
idén is beépítettünk a rendezvénybe és mindenkit arra buzdítunk, hogy csatlakozzon és
főzzön. Az ételekhez szükséges
alapanyagot idén is az önkormányzat biztosítja.
A délután folyamán meglepetés kulturális fellépőkkel,
vetélkedőkkel várjuk az érdeklődőket, a napot pedig az esti
bállal fogjuk zárni. Apáti nevű
települések találkozójára is készülünk elutazni szeptemberben, reméljük ez is sokakat
vonz majd.
Végezetül, örömömre szolgál bejelenteni, hogy egy sikeres pályázatunk nyomán létrejöhetett testvértelepülési kapcsolatunk Dobronakkal. Ennek
nyomán tervezzük, hogy az év
folyamán ellátogatunk Dobronakra, illetve szeretnénk újdonsült barátainkat helyben
vendégül látni.
Gellén Szilárd

Nyitva tartás: H-P 9:00-18:00 Sz 9:00-13:00
Telefon: +36 30/587-98-88
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Belso elkerülo út vége
(Hock János csatlakozásánál)
Facebook: Rexton Bútor • E-mail: rextonbutor@gmail.com

AKCIÓ

AKCIÓ

Alabama160 ágy 109.900 Ft helyett 86.900 Ft

Rita Kanapéágy 84.900 Ft helyett 69.900 Ft

Ülogarnitúrák, matracok és ágyak akár egyedi méretben is!
Fenyobútorok, étkezok, szekrénysorok, nappalik, ágyak, matracok…

Havonta egy alkalommal zenebölcsis foglalkozást tart Kovács
Kata az egervári közösségi
házban. A helyi önkormányzatnak köszönhetően ingyenesen
vehetnek részt a programon az
Egerváron és a környéken élők.

A kisgyermekek és anyukáik nagyon jól érzik itt magukat, mondókáznak, énekelnek, hangszerekkel, játékokkal,
mozgásformákkal fejlesztik a
gyerkőcöket.
-B-

Ülogarnitúrák

Gardróbok

A képek illusztrációk • Az árak bruttó árak
Az akció a megjelenéstol június 15.-ig vagy a készlet erejéig tart.
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Állatvédelem és annak állatorvosi lova
– avagy a nemesapáti lefoglalás

A ház, ahol a lefoglalás történt.

Az ügy még a tél végén
pattant ki. Egy állatvédő szervezet képviselője és egy Vas
megyei állatorvos érkezett Nemesapátiba február 16-án, egy
pénteki napon rendőri kísérettel.
Az állatvédő szervezet közösségi oldalán számos információt lehetett már olvasni az
ügyről. Ám csak egyik oldalról,
az állatvédők szemszögéből.
Az eset azonban sokkal bonyolultabb annál, hogy csak
az egyik oldal véleményével
találkozhasson a közvélemény. Mondhatni – stílszerűen

– a magyar állatvédelem
állatorvosi lovával állunk
szemben.
Lapunk szándéka, hogy az
ominózus ügyben minden érintett felet megszólaltasson. Vonatkozik ez a lefoglalt állatok
gazdájára, az állatvédők képviselőjére, a hatóság embereire,
az állatorvosokra. Az állatokra
sajnos nem, mert ők nem
tudnak emberi nyelven beszélni, legfeljebb Jack London regényeinek főhősei, Jeromos és
Mihály. A beszélő és az éneklő
kutya… Kutyáról egyébként
nincs szó a történetben.

Talán kevesen tudják, hogy
állatvédelmi ügyekben egyszintű lett a közigazgatás, vagyis az
állatvédőknek a helyi jegyzőket
kell elsődlegesen keresni, ha
valahol problémával szembesülnek. Nos, ez nem történt
meg Nemesapátiban.
A Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatal Alsónemesapáti Kirendeltségének vezetője, dr. Nagy-Kolozsvári Előd aljegyző megkeresésünkre egyértelműen fogalmazott:
– A mai napig nem kaptam
hivatalos értesítést az állatok
lefoglalásáról. Nemesapáti polgármester asszonyának tájékoztatása alapján értesültem az
esetről.
Gáspár Zoltánné polgármester is csak a szomszédok,
falubeliek elmondása alapján
értesült az ügyről:
– Én sem kaptam értesítést
arról, hogy mire készülnek az

állatvédő szervezet emberei.
Nem értjük a történteket.
Információink szerint bejelentés érkezett Bogdán Sándor
ellen, hogy állatait nem megfelelő módon helyezte el és
látja el, így azok veszélybe
kerültek, maradandó egészségkárosodás, elpusztulás fenyegeti őket.
Büntetőügyi eljárás indult
ellene, s mint azt szakértőnk
elmondta, a büntetőjogi törvény alapján az elkövetés tárgya, a bizonyítási eszközök,
vagyis az állatok legfoglalhatók. Ilyen esetben nem szükséges a helyi jegyző megkeresése.
Az állatvédő szervezet képviselője állatorvossal és rendőri
kísérettel érkezett Bogdán Sándorhoz, aki egyébként analfabéta. Lefoglaltak több lovat,
szamarat, kecskét, illetve szárnyasállatot. Az eljárás során

BIZTOSÍTÁSOK
13 biztosító kínálata egy helyen

ülakás ükötelező gfb ücasco üutas
üélet übaleset ünyugdíj üvállalkozói

Néhány kecske maradt a gazdánál. „Őket” nem foglalták le.

HITELEK
12 bank + 3 lakástakarék kínálata egy helyen

üszemélyi kölcsön üjelzáloghitel üCSOK
üfelújítási hitel állami támogatással
üautóhitel önerő nélkül
üFundamenta üOTP ltp üErste ltp

INGATLAN KÖZVETÍTÉS
üértékbecslés üenergetikai tanúsítvány

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

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
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.
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– Kiknek?
– Volt, amit az állatorvos
vásárolt meg, volt amit egy másik hölgy. Mindegyiknek lett
gazdája.
– Hol dolgozik?
– A Zala-Deponál…
– Azt hallottam, hogy az
eset után nem ment be a munkahelyére?
– Valóban, de most már újra
dolgozok.
– Kezelés alatt áll?
– Igen. A történtek megviseltek.
***
Természetesen megkerestük
az állatvédő szervezet képvise-

lőjét is a történtekkel kapcsolatban. Miután levelünkre nem
válaszolt, telefonon hívtuk. A
hölgy azt mondta, hogy nem
tárgyal erről, folyamatban lévő
ügyről egyébként sem ad tájékoztatást. Miután megjegyeztük, hogy ilyen választ általában a hatóságok adnak, s az
általa képviselt szervezet nem
az, csak annyit mondott: nem
nyilatkozik.
Ezt követően egy újabb levelet küldtünk neki, azt remélve, hogy meggondolja magát. A fejleményekre következő
számunkban visszatérünk.
E.E.

Bogdán Sándor és felesége…

azonban – a szakértői vélemény alapján – kiderült, hogy
nem állapítható meg az állatkínzás bűncselekmény elkövetése, s ezért a lefoglalás megszüntetéséről döntött a hatóság.
Megkerestük Bogdán Sándort, s a történtekről kérdeztük.
– A kismalacoknak vettem
tápot Egerszegen, egy ismerősöm vitt be a városba, s ott egy
kicsit iszogattam is, nem tagadom – mondja Bogdán Sándor. – Hazatérve ki akartam
trágyázni, de szóltak, hogy
maradjak csak, mert itt vannak
a rendőrök és az állatvédők.
Mentünk hátra, s azt mondta a
hölgy, hogy még nincs kiganajozva. Valóban nem volt…,
azután akartam. Erre azt
mondta: mindent eltakarítunk
az udvarból.
– Trágyázni akartak?
– Nem.
– Hanem?
– Intézkedtek. Az állatvédő
egyesület képviseletében jelenlévő hölggyel volt egy állatorvosnő is.
– Mutattak valami dokumentumot?
– Semmit.
– A lefoglalt állatokat hogyan szállították el? Ott voltak
már a fuvarosok?
– Még nem. Utána jöttek,
hogy bevittek a rendőrségre. A

feleségem maradt otthon. De
még előtte „leltároztak”. – Mi
lesz a kacsával, mi lesz a
galambbal? – kérdezték. – Levágjuk – válaszoltam. – Abból
nem lesz semmi – reagált a
hölgy –, mert mindent elviszünk. – Innét nem visznek el
semmit – mondtam, kikaptam a
galambot a helyéről, s kirántottam a nyakát. Ekkor nekem
ugrott az állatvédő: a k…a
anyádat, széttépem a szakálladat! A rendőr ekkor megbilincselt, de közben megjegyezte: „Asszonyom, maga ezt
miért csinálja?” Elvittek a
rendőrök, este nyolc órakor
engedtek ki.
– Jegyzőkönyvet vettek fel?
– Igen.
– Kapott ebből egy példányt?
– Nem.
– Úgy tudom, hogy öngyilkosságot kísérelt meg a történtek után.
– Kétszer… A mai napig
bánt az eset, sírni tudnék. Elvittek mindent. Most már nem
is szeretnék mást visszaszerezni, mint a nagy lovamat.
– Kapott vissza a lefoglalt
állatokból?
– Nem, mert a helyszínen eladtam őket, amikor
hatályon kívül helyezték a lefoglalást.

Szórakozva tanultak

Vicces és tanulságos volt…

A zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár támogatásával az Egervári
Óvodában a Szegedi Látványszínház tartott egy nagyszerű
előadást.
Az óvoda mindhárom csoportja részt vett a vicces és
tanulságos zenés műsoron. A
nyuszi és a béka játékos
formában mondta el a gyere-

keknek, hogyan kell vigyázni a
víz tisztaságára, hogyan tudunk
otthon spórolni a vízzel. A
gyerekek segítségével az előadók elmutogatták, hogyan kell
fogat mosni az étkezések után,
és hogyan kell minden nap
tornázni.
Az ovisok nagyon jól érezték magukat és nagyon aktívak
voltak.

Gellénházi Közös Önkormányzati Hivatal
pályázatot hirdet
pénztáros és adóügyi ügyintézõ
munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek megtekinthetõk:
Gellénháza Község honlapján,
KÖZIGÁLLÁS honlapján.
Két liba is maradt…
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Beruházások Zalaegerszegen
4 EKD támogatás, 400 új munkahely

Fotó: Zalatáj
2018. április 6-án jelentették be Zalaegerszegen a Flex beruházását. Balról Lang János, a cég európai és amerikai vállalatainak alelnöke, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter,
Vigh László országgyűlési képviselő és Balaicz Zoltán polgármester.

szerepel munkásszálló létesítése (a volt ZÁÉV munkásszálló
felújítására és újbóli megnyitására 2018-ban 600 millió forintot fordítunk), duális képzőközpont kialakítása ugyancsak
600 millió forintos projekt keretében, lakásépítési program,
szakemberlakás koncepció, lakásvásárláshoz nyújtott kamattámogatás, építési telkek kedvezményes biztosítása.
Talán ezen intézkedések is
szerepet játszottak abban, hogy
2015-ben az országban elsőként nyerte el a Tudományos és
Technológiai Park minősítést a
város északi ipari parkja, 2016ban a város elnyerte a „Befektetőbarát Település” címet,
2018-ban pedig Zalaegerszeg
vehette át „Az év ipari parkja”
kitüntetést.
Sor került a 170 milliárd
forintos beruházással megvaló-

suló, Zalaegerszeget az M7-es
autópályával összekötő, a sármelléki nemzetközi repülőteret
is érintő M76-os kétszer kétsávos gyorsforgalmi út alapkőletételére, ezzel elindult az
útépítés. Zajlik a Zalaegerszeget az osztrák határhoz vezető
M8-as úttal összekötő kétszer
kétsávos gyorsforgalmi út tervezése. Kormányhatározat született a zalaegerszegi logisztikai
központ és konténerterminál
létrehozásáról, továbbá 42 milliárd forintos ráfordítással épül
az északi ipari parkban, 265
hektáros területen az elektromos és az önvezető autók kutatás-fejlesztésének és innovációjának Európában is egyedülálló bázisa, a járműipari tesztpálya. Ehhez kapcsolódva Magyarországon belül Zalaegerszeg lesz az ötödik generációs
mobilhálózat, az 5G tesztvárosa.

• Bérfőzés

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás

um

ik
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ng

milliárd forint állami támogatással segíti.
A négy állami támogatást is
elnyert nagyberuházás mellett
további csarnokok is épülnek a
városban, így fejlesztést hajt
végre az ODBE Kft., a MouldTech Kft., a Fundament Kft., a
Timbertech Kft., stb. is.
Zalaegerszegen a 2014-ben
meghirdetett gazdaságfejlesztési és munkahely-teremtési
program hatására folyamatosan
fejlődnek a cégek. A modern
technológiák, a piac növekedése és a kiszámítható, stabil
környezet bővítésre sarkallja a
korábban letelepült vállalkozásokat is. Ez több ezer új munkahelyet jelent:
– 2015: 1800 új állás jött
létre
– 2016: 1200-al bővült a
munkahelyek száma (2015-ben
és 2016-ban, 2 év alatt összesen: 3000 új állást kínáltak a
vállalatok)
– 2017-ben és 2018-ban a
cégek 800 munkahely létrehozását indították el (vagyis az új
álláshelyek száma megközelíti
a 4000-et)
A regisztrált álláskeresők
száma a városban évről évre
csökken. Mára ez az arány
rekord alacsony szintre csökkent. Regisztrált álláskeresők
aránya Zalaegerszegen:
– 2014. december: 4,7 %
– 2015. december: 3,3 %
– 2016. december: 3,0 %
– 2017. december: 2,7 %
Zalaegerszeg
folyamatos
fejlődése érdekében, illetve a
munkaerőhiány csökkentésére
egy 18 pontból álló programcsomagot fogadott el a közgyűlés. A megoldások között

Hu

Az elmúlt hónapokban négy
cég is fejlesztést jelentett be
Zalaegerszegen, ennek részleteiről számolt be Balaicz Zoltán polgármester.
– Az Edelmann nyomdaipari konszern 2018-ban 3,2 milliárd forint értékű fejlesztést
hajt végre, ami egyben 100 új
munkahelyet is jelent, a kormány 787 millió forint állami
támogatással segíti a projektet.
– Az ADA bútoripari cég
2,5 milliárd forint értékű projekt keretében újabb, 10 ezer
négyzetméteres iparcsarnokot
épít, ami egyben 50 új munkahely létrejöttét is eredményezi. A beruházást a kormány 500
millió forint állami támogatással segíti.
– A Zalaco 4 milliárd forint
értékű fejlesztést hajt végre Zalaegerszegen. A cég új, 1500
négyzetméteres raktárat, valamint két zalaegerszegi telephelyén, összesen 2500 négyzetméteres
termelőcsarnokot
épít, egyben 150 új munkahelyet teremtve. A beruházást
az állam 836 millió forinttal
támogatja egyedi kormánydöntésen (EKD) alapuló formában.
– A Flex 3 milliárd forint
értékű beruházást hajt végre,
melynek keretében lassan el is
készül a Zrínyi utcában az új,
2100 négyzetméteres iparcsarnoka, 100 új munkahelyet létrehozva. A beruházást az állam
769 forint állami támogatással
segíti.
A négy vállalat együttesen
12,7 milliárd forintos ipari beruházást hajt végre Zalaegerszegen, 400 új munkahelyet teremtve. Mindezt a kormány 2,9

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

2018. április
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A névadóra emlékeztek
Április 20-án a Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola színes programmal
ünnepelte névadásának 20. évfordulóját.
A 180 évvel ezelőtt alapított
iskola tanulói (több környező
településről is járnak ide diákok) látványos műsorral készültek a jubileumra. Kovács
Árpádné intézményvezető emlékezett a 250 éve elhunyt
Festetics Kristófra, méltatta
szerepét a levert Rákóczi-szabadságharc utáni újjáépítésben.
Kajári Attila, a Zalaegerszegi Tankerületi Központ
igazgatója kiemelte az intéz-

ményt jellemző színvonalas oktató-nevelő munkát, megemlítve az éppen zajló Festeticsnapokat is.
Cséby Géza irodalomtörténész, művelődéskutató Festetics Kristóf életéről, munkásságáról tartott részletes, alapos
előadást.
Ezt követően került sor az
iskola névadója emléktáblájának megkoszorúzására, majd
143 színes léggömb (ennyi diák
jár az iskolába) emelkedett a
magasba.
Az ünnepség keretében átadták az iskola felújított, megszépült mini-gazdakertjét.

Kovács Árpádné, Kajári Attila és Cséby Géza az emléktábla
megkoszorúzása után.

Az ünnepre készültek
143 színes léggömb szállt a magasba.

A koraszülöttekért…
Az egervári Közösségi Házban a húsvétváró délutánon
számos kézműves termék közül
válogathattak az érdeklődők
dekorációnak és ajándéknak
egyaránt. Az Alkotó Kezek kézműves csoport és a Mozgássérültek és Fogyatékkal Élők
Egyesület tagjai is nagyon ötletes dolgokat alkottak. Béresné
Dormán Ibolya húsvéti mézeskalácsokkal, Nagy Bernadett
pedig tavaszi mosolyoncokkal
várta a vásárlókat.
A gyerekek nyuszit simogathattak, a fiúk locsolóverset mondtak, a lányok pedig
kosárba tojást dobáltak, eze-

kért csokitojás volt a jutalom.
A hagyományos piros tojás
festése mellett, körömlakkos módszerrel márványos tojásokat is
festettünk. A kézműves foglalkozás keretében négy különböző
dekorációt készíthettek a résztvevők: gurigából nyuszikat és tojástartó kosárkákat, vattakorongból bárányokat, kindertojás belsejéből pedig tojást tartó csibéket.
A szervezők, Bertókné Kovács Veronika és Gyerkó Gábor
köszönik a húsvétra hangolódó
rendezvényük lebonyolításában
nyújtott segítséget.
B.K.V.

A Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív Alapítvány idén
harmadik alkalommal – lapzártánk után – rendezte meg a Futás a Koraszülöttekért - Másodszor is célba érünk 2018 jótékonysági futóversenyét. Az
időpont 2018. május 06. volt.
Tavaly több mint 80 csapat
és 49 egyéni futó (több mint
600 futó) mérettette meg magát
a zalai dombok között, idén is
hasonló vagy még nagyobb létszámra számítottak. Futók érkeztek Budapestről, Mohácsról,
Miskolcról, Pécsről és még
Olaszországból is.
Az idei évben is Zalaegerszegről Keszthelyre futottak a

résztvevők, érintve Gyűrűs települést is. Annak érdekében,
hogy az esemény zökkenőmentes és színvonalas legyen, az
önkormányzat támogatását nyújtott a rendezvényhez. Az önkormányzat pavilonokat, asztalokat, padokat, parkolási lehetőséget biztosított. Önkénteseik
segítették a szervezők munkáját.
Bíznak abban, hogy a rendezvény által még többen megismerik a Koraszülöttmentő és
Gyermekintenzív Alapítványt,
és a későbbiekben támogatásukban részesítik.
(Az idei rendezvényről következő számunkban tájékoztatjuk olvasóinkat – a szerk.)

www.zalatajkiado.hu
A felvétel a tavalyi rendezvényen készült.
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Jelentős az igény a Zala megyei foglalkoztatási paktum támogatásaira
A Zalai Innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása elnevezésű projekt a foglalkoztatás zalai
helyzetének javítása érdekében közel 963 millió forint
támogatási összeget használhat fel 2021. június végéig.

lyettesítő támogatásban részesülőknek. Továbbá várják a roma nemzetiséghez
tartozók, megváltozott munkaképességűek, inaktívak,
tartós munkanélküliséggel
veszélyeztettek, valamint a
közfoglalkoztatottak jelentkezését is.

A paktum kiemelt célja,
hogy mozgósítsa a megye
munkaerő tartalékait, illetve
hogy fejlessze a munkaerő
kínálatot. A megyében jelentős inaktív réteg nem jelenik meg a munkaerő-piacon. A foglalkoztatási paktum feladata, hogy ezen
inaktív réteg távolmaradásának okait megkísérelje
felszámolni, vonzóvá tegye
a munkaerő-piacot az addig
passzív csoportok számára is.

A paktum konzorciumi
partnereiként a Zala Megyei
Kormányhivatal
Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztálya, valamint
a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány szorosan együttműködve biztosítják a munkaerőpiaci szolgáltatásokat, folyamatos kapcsolatot tartanak az ügyfelekkel, illetve tanácsadásokat (munka, -pálya, -álláskeresési), mentori szolgáltatásokat nyújtanak részükre.

A projekt segítséget nyújt
a 25 év alatti fiataloknak, a
30 év alatti pályakezdőknek, az alacsony iskolai
végzettségűeknek, az 50 év
feletti álláskeresőknek, a
GYES-ről, GYED-ről, ápolási díjról visszatérőknek, valamint a foglalkoztatást he-

A célcsoport támogatásához kapcsolódó programrész 2017. június 20-án
kezdődött meg az első képzésbe vonással, augusztustól pedig foglalkoztatási támogatásokat is tudtak igény-

be venni a munkáltatók, vállalkozók és az ügyfelek.
Mind munkavállalói, mind
munkáltatói oldalról jelentős
igény van a foglalkoztatási
paktum által nyújtott támogatásokra.
2018. február 23-ig 228
fő részesült munkaerőpiaci szolgáltatásban, akik közül 8-an vállalkozóvá váltak,
109 fő elhelyezkedett támogatással, 69 fő pedig csak
szolgáltatásban részesült.
51 ügyfél került képzésbe,
mindannyian sikeres vizsgával zárták a tanfolyamot.
A közeljövőben új képzések is indulnak, a támogatott foglalkoztatásokra
pedig folyamatosan pályázhatnak a munkaadók.
------------------------------------ZALAI INNOVATÍV
FOGLALKOZTATÁSI
PAKTUM
MEGVALÓSÍTÁSA
Támogatás: 962,99 millió
forint

Fotó: Zala megyei foglalkoztatási paktum kiadványa

Projektazonosító:
TOP-5.1.1-15-ZA1-201600001
www.zalapaktum.hu
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Tavaszi nagytakarítás a Bodza-tanyán

A tavasszal esedékes nagytakarításon és az időjárás koptatta elemek javításán esett át a
Bodza-tanya épülete Alsónemesapátiban. A Harangláb
Egyesület tagjai és az egyesület
segítői a környező ágyásokat és
az udvart is megszépítették,
gyomtalanították.
Délelőtt tíz órakor fogtak
munkához összesen 21 fővel a
„fedélzeten”, a munkát arányosan szétosztva.

A hölgyek a takarítást és
gyomlálást vállalták magukra,
míg a férfiak a festési munkálatokat vagy éppen a gyógynövényszárító szerkezeti javítását végezték el. A közös munkát közös ebéddel szentelték
meg, a jó hangulat pedig egész
napra biztosította a lendületet.
Az egyesület vezetője, Virághné Ujj Ilona elmondta, a
2003 óta működő egyesülethez
jelenleg két nagy rendezvény

kötődik. A libanapot az őszi időszakra időzítik, míg a másik nagy
rendezvény, a füvésznap nyár
elején kerül megrendezésre.
Idén június 2.-án tartják a
nagy népszerűségnek örvendő
füvésznapot melyhez Takács
Ferenc, az füvésznapok Feri
bácsija biztosítja a szaktudást
egy előadás és ideális időjárás
esetén egy túrával egybekötve.
A korábbi alkalmakhoz hasonlóan idén is lesznek különböző foglalkozások, úgy mint a
szappan- és krémkészítés gyógynövények felhasználásával, illetve szirupok, tinktúrák előállítása.
Az egyesület további terveivel kapcsolatban megtudtuk,
hogy jelenleg is több pályázatuk
elbírálására
várnak.
Amennyiben a pályázatok pozitív elbírálást nyernek, a Bodza-tanya szomszédságába további közösségi célokra használható létesítményeket telepítenének. Ideális esetben tehát
létrejöhetne egy komplex turisztikai élménypont a Bodzatanya szomszédságában.
Gellén Szilárd

Tehetséggondozó program Egerváron
Az Egervári László Általános Iskolában hosszú évek
óta folyik tehetséggondozó
munka. A sport, a zene és a
képzőművészet terén tehetséges tanulóknak lehetőségük van
tehetségük kibontakoztatására,
fejlesztésére. A Nemzeti Tehetségprogram által kiírt pályázaton „A képzőművészeti tehetségek gondozásának gyakorlata
az Egervári László Általános
Iskolában” című komplex tehetséggondozó programmal 1
millió 450 ezer forint támogatást nyert az intézmény.
A pályázat megvalósítása a
képzőművészet terén tehetséges
tanulók beválogatásával kezdődött, megalakult a „Szivárvány
Tehetséggondozó Kör”, 15 alsó
tagozatos tanulóval. Az eddigi
foglalkozásokon készült alkotásokból összeállítottunk egy kis
kiállítást, melyet az intézmény
aulájában tekinthetnek meg a
szülők és diáktársak. A projekt
keretében a „szivárványosok”-kal
ellátogattunk Németh János keramikusmester műtermébe, ahol
a művész személyes tárlatvezetéssel mutatta be alkotásait.
A pályázat programjaihoz
tartozik még egy egész napos
kirándulás, melynek célpontja
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Hosszú éve folyik a tehetséggondozó program.

az őrségi népművészet megismerése. A projekt során tárgyi
eszközök beszerzésére is nyílt
lehetőség, változatos anyagokkal és technikákkal ismerked-

tek meg tanulóink. A foglalkozásokat Landorné Török Rita, Süle Istvánné és Paulovicsné Török Cecilia vezették.
Landorné Török Rita

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Mint Makó Jeruzsálemtől
Dávid még fiatal mérnökként egy kis garzonlakásban lakott. A lakás méretei miatt olyan megoldásokra volt szüksége, amivel
nagyobbnak érezhette a lakását. Ezért találkoztunk.
Nem volt egyszerű megoldást találni ezekre a problémákra, de a végeredmény
Dávid várakozásait is felülmúlta. Teltek múltak az
évek. Dávid már igazgató
egy jól menő cégnél. Felhívott, emlékeztek rám? Nekem volt az a kis garzonlakásom, amit berendeztetek. Most vettem egy házat,
mikor tudod megnézni?
A helyszíni egyeztetéskor kiderült, hogy a ház lehetőségei és Dávid igényei
olyan messze vannak egymástól, mint Makó Jeruzsálemtől.
Ismét egy lehetetlennek
tűnő feladat – gondoltam.
De egyből eszembe jutott,
nem azért foglalkozunk anynyi éve tervezéssel és gyártással, hogy ne találjuk meg
a megoldást. A tervezés tovább tartott, mint Dávid szerette volna, de a tervek
egyeztetése után elégedetten
állapította meg:
– Erre érdemes volt várnom. Sokkal jobb lesz, mint
képzeltem.
A kivitelezés során megadtunk minden olyan méretet, amire az elektromos és
gépészeti munkálatok elvégzéséhez szükség volt. Így
minden oda került, ahol
szükség lesz rá. A gyártás és
beszerelés után hívtam Dávidot. Elégedett vagy?
– Igen, ilyet akartam! A
barátaim szerint a ház olyan
messze van az eredetitől,
mint Makó Jeruzsálemtől…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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„Színpadon a bűnmegelőzés”
A Zala Megyei Rendőrfőkapitányság „Színpadon a
bűnmegelőzés” programja keretében komplex bűnmegelőzési rendezvényt tartott Egerváron, a Közösségi Házban. Egy
kerekasztal beszélgetés keretében esett szó a helyi esetekről
és problémákról. Településünkön a legnagyobb probléma
néhány fiatal randalírozása, illetve a településen keresztülhaladó járművek száguldozása.
Vagyonvédelmi bemutató
keretében megismerhettük a
különféle lakatokat, riasztós lakatot, lakatpajzsot, zárakat, zárpajzsot, személyi riasztókat, ajtóéket, beépíthető széfeket.
Fontos, hogy jó minőségű ajtó
és zár legyen. A zárpajzs használatával a zárbetét ne lógjon
ki, így elkerülhetjük a zártöréses bejutást. Az ajtóéktől befelé nem nyílik az ajtó, és riaszt
is. A vezeték nélküli csengő
riasztásra is szolgál, akár a
szomszédhoz is felszerelhető,
így jelezhetünk neki, ha baj
van. A GPS nyomkövetőt akár

táskába, autóba is rakhatjuk.
Kamerák közül olyan is van,
ami a mobilunkra küldi a képet.
A digitális kitekintő már képeket is rögzít. A kerékpárzáraknak több kategóriája van, a
legerősebb, amit flex sem vág
el.
Lehetőség volt BikeSafe
kerékpár regisztrációra. Ha szerepel a rendőrség számára hozzáférhető adatbázisban a biciklink, akkor ez ellopás esetén
növeli a megtalálás esélyét.
„Kulcsos lurkó” prevenciós
programban a gyerekeknek játékos feladatokkal és jutalmakkal készültek a rend őrei.
A Vöröskereszt dolgozói
vércukor szintet és vérnyomást
is mértek. Elmondták, hogy az
eszméletvesztésnek 4-5 oka is
lehet, fontos biztosítani a szabad légutat. Bemutatták a helyes stabil oldalfekvő helyzetet,
és az újraélesztés mentét. 30
mellkas kompressziót 2 orrbefúvás kövessen.
A Hevesi Sándor Színház
mutatta be Verebes István: Vi-

Májusfa magasodik a központban
Egerváron már sok-sok éve
hagyomány, hogy a település
központjában májusfát állítanak a helyi férfiak a hölgyek
tiszteletére. Nem volt ez másként most sem. Április 30-án
délután megsokasodtak az emberek a központ szökőkútjának
környékén. A pincedombi fenyvesből származó fát szorgos
kezű asszonyok vették kezelésbe, és pár perc után színes
szalagokkal teleaggatva várt arra, hogy az erősebb nem képviselői felállítsák azt.

Első nekifutásra sikerrel is
járt az akció, és az égbe meredő
fa büszkén hirdeti, hogy ebben
a faluban a férfiak gondolnak a
leányokra. A sikeres megmozdulást gyorsan meg is ünnepelték a jelenlévők, de az igazi
ünnepség majd a májusfa kitáncolásánál lesz.
Június 2-án ugyanis nagyszabású utcabállal egybekötött
rendezvénnyel készülnek a
szervezők, ahová már most hívnak és várnak minden érdeklődőt!

Humoros volt a figyelemfelkeltő előadás.

Élénk érdeklődés kísérte a programot.

gyázat, csalók! című abszurd
jelenetsorát. 8 különböző témát
érint az előadás, aminek rendezője Bal József. A szereplők
Mester Edit, György János és
Farkas Gergő. Ezt a színdarabot 30 helyre viszik el, abban bízva, hogy a látottak hatására elkerülhető lesz, hogy
bűncselekmény áldozatává váljunk. Főként az idősekre leselkedő veszélyeket mutatja be a
humoros figyelemfelkeltő előadás.
Ne dőljünk be: a befektető,
házaló ügynököknek; a büntetés fizetésnek; a betegeknek

vagy időseknek gyűjtőknek;
azoknak, akik valamilyen hatóságnak adják ki magukat; a felújításra gyűjtőknek; a nyereményeknek, a sorsolásoknak, hogy
hívjunk fel valamilyen telefonszámot; azoknak, akik több
nemzetiségűnek adják ki magukat...
Néhány jó tanácsot is kaptunk, hogyan előzhetők meg a
bűnesetek. Mindig zárjuk be az
ajtót! Ne engedjünk be idegent
a házunkba! Legyünk óvatosak,
mert a csalók a lelkiismeretünkre játszanak!
B.K.V.
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„A szív szavával, szeretettel”

Balázsy Mária Éva érdekes előadást tartott.

Az egervári közösségi
házban Balázsy Mária Éva
„A szív szavával, szeretettel”
című előadását hallhattuk.
Nagyon érdekes és elgondolkodtató volt, amit az elfogadásról, a megbocsájtásról és az elengedésről hallhattunk.
Néhány gondolat az estéről:
A legfontosabb a lelkünk, a
szeretet, és a hit. Nincsenek véletlenek, az az isteni gondviselés.

A szeretet korlátlan, minél
többet adunk, annál többet
kapunk.
Mindenkit olyannak kell elfogadnunk amilyen, a hibáival
és az erényeivel együtt.
Nehéz a megbocsájtás és a bocsánatkérés is, de a negatív dolgok megbetegítenek bennünket.
Hiszen az egészségügyi gondok
mögött legtöbbször lelki problémák állnak. Soha ne adjuk fel!
Az elengedés a legnehezebb, hiszen egy szerettünktől
kell végső búcsút vennünk.

A haladó tanfolyam is elindult

A zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár támogatásával folytatódik
az internet használói képzés az
egervári könyvtárban.
A két kezdő csoport után –
amin 11, illetve 8 fő vett részt a
településünkről – most a haladó
tanfolyam is elindult 7 fővel. A
képzésen most is 5 alkalommal
sajátíthatják el a résztvevők a
tananyagot. Eddig Sebestyénné
Horváth Margit (a megyei
könyvtárból), most pedig Kereki Judit (a József Attila tag-

könyvtárból) tartja az oktatást.
Az első órán átismételtük az
eddig tanult fogalmakat, funkciókat, billentyűket. Gyakoroltuk az interneten keresést, képek lementését, mappa létrehozását, térkép, youtube, fordító
használatát, és levelet is küldtünk egymásnak.
A következő foglalkozásokon facebook használatot, internetes vásárlást, és még számos új ismeretet sajátíthatunk el.
B.V.

HIRDETÉSÉT feladhatja az
Észak-Nyugat Zala havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

