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Egervár,

katolikus templom

Egervár,

katolikus templom

2019. október 19-én tartot-

ták a szép-Alsónemesapátiban

korúak köszöntését. Pereszte-

giné Cziráki Katalin polgár-

mester asszony köszöntője után

külön üdvözölte Simon Józsefet

és a jelenlévők között a leg-

idősebb hölgyet, a polgármes-

ter asszony nagymamáját, id.

Cziráki Lászlónét, Amál nénit.

A Deák Ferenc Megyei és

Városi Könyvtár támogatásá-

nak köszönhetően a teskándi

amatőr színjátszók Kéri Ferenc

Lopó tök, avagy a Mari nem

Vidám színházi előadás Alsónemesapátiban
Az időseket köszöntötték

olyan című népi komédiáját

hozták Alsónemesapátiba. Ezt a

sikeres darabot a Nemzeti

Színházig vitték. Az amatőr

színjátszókról meg kell em-

líteni, hogy hatalmas ösztön-

zést kaptak Ecsedi Erzsébet, a

Hevesi Sándor Színház mű-

vésznőjének személyes kisu-

gárzásából, színházszeretetéből.

A kacagtató darab után fi-

nom disznótoros vacsorát fo-

gyaszthattak a vendégek, me-

lyet mestersza-Bálizs Tamás

kács, Alsónemesapáti elszárma-

zottja ajánlotta fel a rendez-

vényre. Természetesen a desz-

szert után a beszélgetéseké volt

a főszerep. A vidám pillanatok

és baráti találkozás után az

önkormányzat ajándékcsomag-

jával térhettek haza a ven-

dégek.

Kacagtató darabot láthattak az ünnepeltek.
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Alsónemesapáti település
2019. október 22-én tartotta
nyilvános, alakuló testületi ülé-
sét, melyet , a HelyiBíró Tímea
Választási Bizottság elnöke
nyitott meg. Tájékoztatta a je-
lenlévőket az október 13-ai vá-
lasztási eredményekről, majd át-
adta a 2019-2024. időszak testü-
leti tagjainak a megbízóleveleket.

Esküt tett Pereszteginé Czi-
ráki Katalin polgármester asszony,
Virághné Ujj Ilona, dr. Szeghy
Márta, Jagasics Dezső Sza-és
bó József képviselő-testületi tag.

A polgármester asszony meg-
köszönte a választók bizalmát
és gratulált az újonnan megvá-
lasztott munkatársaknak. Indít-
ványára az alpolgármesteri tiszt-
ség betöltésére a képviselő-
testület titkos szavazással, egy
testületen kívüli – Krápicz
Lászlóné – és egy testületen
belüli tagot – Virághné Ujj
Ilonát – választott meg. Gya-

Alsónemesapátiban is megalakult
korlott pályázatírói munkájuk-
nak köszönhetően számos pá-
lyázatot nyert el a település. Fő
feladatuk a polgármester he-
lyettesítése mellett munkájának
segítése, a további források
felkutatása, a folyamatban lévő
projektek lebonyolítása és el-
lenőrzése lesz.

A polgármester asszony be-
számolt a 2019. évi önerős be-
ruházásokról és az önkormány-
zat aktuális pénzügyi helyze-
téről, gazdálkodásáról.

Az elmúlt öt év társadalmi
megbízatására hivatkozva in-
dítványozta, hogy a további te-
vékenységét főállású polgár-
mesterként szeretné ellátni, me-
lyet az újonnan megalakult
képviselő testület egyhangúlag
támogatott.

A polgármester asszony az
ülés zárásaként mindenkinek jó
együttműködést és csapatmun-
kát kívánt.

Balról jobbra: dr. Nagy Kolozsvári Előd aljegyző, dr. Szeghy
Márta, Szabó József, Virághné Ujj Ilona, Pereszteginé Cziráki
Katalin, Krápicz Lászlóné, Jagasics Dezső.

Vasboldogasszonyban az ed-
digi polgármester, Németh Zsolt
kapott bizalmat az október 13.-i
önkormányzati választáson.
Laska István Oláh Istvánés
személyében két új tagja lett a
képviselő-testületnek, amelyben

továbbra is szerepet kapott Ha-
jas Róbert Pongrácz Ernőnéés .

Az október 18-án tartott
alakuló ülésen döntöttek az al-
polgármester személyéről is, a
feladattal Pongrácz Ernőnét
bízták meg.

Két új testületi tag

Eskütétel után…

Az október 13-ai önkor-
mányzati választásokat követő-
en is megalakult azEgerváron
új képviselő-testület. Gyerkó
Gábor polgármester mellett a
következő 5 évben Déri Lász-
ló, Gángó Károly, Győri Jó-
zsef, Kálmán István, Korbuly
Kálmán Tóth Andrásés dol-
gozhat a település fejlődése ér-
dekében.

Feladat lesz bőven, amit az
alakuló ülésen meg is fogal-
maztak. Ebben szerepel az utak

Munkába állt az új testület Egerváron
és a járdák folyamatos fej-
lesztése, valamint a középüle-
tek karbantartása, és felújítása,
de szeretnék tovább bővíteni a
központi játszóteret, és tovább-
ra is nagy hangsúlyt fektetnek a
pályázatokra.

Gyerkó Gábor konkrét elem-
ként kiemelte, hogy egy nyertes
pályázatnak köszönhetően a
hivatal mellett a tavasszal új
térköves rendezvénytér létesül,
a volt dénesfai iskola és pince-
dombi uradalmi borospince új

Lesz bőven feladata az új testületnek.

tetőt kap, valamint 15 millió
forintból új traktort, és hozzá
kiegészítő gépeket vásárol-
nak, ugyancsak pályázati for-
rásból.

Alpolgármesternek Kálmán
Istvánt választották, aki hason-
lóan a képviselőkhöz, most is
lemondott a tiszteletdíjáról a
falu javára.

Herman - Autószervíz Kft.

Személyszállítás
50 személyes légkondicionált SETRA típusú turistabusszal állunk tisztelt

megrendelõink rendelkezésére bármely hazai és külföldi útvonalon.

Autóbuszrendelés e-mail cím: herman.szemelyszallitas@gmail.com

Telefon: 06 30/407 3957 Cím: Zalalövõ, Budafai út 4.•

Mûszaki és eredetiségvizsga helyben Mezõgazdasági gépek - pótkocsik utánfutók• •

Személyautó - tehergépkocsi (3.5 t-ig) vizsgáztatása

Gépjármûjavítás Gumiszerelés - centírozás• •

Futómûállítás, Szélvédõ csere• •

mûszeres autódiagnosztika E-mail cím: autoherman@freemail.hu
Telefon: 92/371-249

mobil: 06 30/7370-164, 06 30/238-6048
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Az eddigi polgármester, Gás-
pár Zoltánné, aki több cikluson
keresztül irányította ,Nemesapátit
nem jelöltette magát a faluve-
zetői posztra. Elindult viszont kép-
viselőjelöltként és tagja is lett az

Új polgármester Nemesapátiban
új testületnek Fehérné Simon Piros-
ka, Kutai Erzsébet Kutai Nim-és
ród Dávid társaságában.

Polgármesternek Mérnyei
Sándort választották Nemes-
apátiban.

A Zala Megyei Közgyűlés
2019. november 8-i rendkívüli
ülésén az alakuló ülésen módo-
sított Szervezeti és Működési
Szabályzatának megfelelően dön-
tött a közgyűlés döntéseinek
előkészítését, végrehajtását és
ellenőrzését végző állandó bi-
zottságok személyi összetéte-
léről, melynek eredményeként
a Jogi és Ügyrendi Bizottság
elnöke , alel-dr. Fekete Zoltán
nöke ,Horváth Tamás Mihály
képviselő tagja dr. Weller-Jakus
Tamás Norbert, nem képviselő
tagjai pedig ésKaj István Nagy
Kálmán lettek.

A Nemzetiségi Bizottság el-
nökének , alelnö-Vincze Tibort
kének képviselőNagy Zoltánt,
tagjának , nemDalnoki Szilárdot
képviselő tagjának pedig Bog-

A bizottságok összetételéről döntöttek
A Zala Megyei Közgyűlés rendkívüli ülése

dán Ferenc Elemért Dobriés
Lajost választották.

A Pénzügyi Bizottság el-
nökévé , alelnö-Zakó Lászlót
kévé , képvi-Strázsai Zoltánt
selő tagjának ,Vincze Tibort
nem képviselő tagjának pedig
Laki Józsefnét Targuba Ár-és
pádot választotta meg a köz-
gyűlés.

A Térségfejlesztési Bizott-
ság elnökévé , al-Fodor Márkot
elnökévé , kép-Strázsai Zoltánt
viselő tagjaivá Pálinkás Ró-
bertet Végh Lászlótés , nem
képviselő tagjaivá pedig Boro-
nyák Józsefet Keresztes Jáno, st
és válasz-Martinecz Arankát
totta meg a megyegyűlés.

Ezt követően a bizottságok
nem képviselő tagjai esküt tet-
tek és átvették megbízó levelüket.

Dr. Pál Attila újraválasztott elnök vezetésével tartott rendkívüli
ülést a közgyűlés.

A mikro-, kis- és középvál-
lalkozások november 11-től ad-
hatják be a támogatási kérelme-
iket épületenergetikai fejleszté-
seik támogatására – tájékozta-
tott , a Pénzügy-Rákossy Balázs
minisztérium európai uniós for-
rások felhasználásáért felelős
államtitkára.

A vállalkozások minimum
3, maximum 100 millió forint
vissza nem térítendő fejlesztési
forrást nyerhetnek el, a teljes
keretösszeg 20,4 milliárd forint
– hívta fel a figyelmet.

Rákossy Balázs kiemelte: a
Gazdaságfejlesztési és Innová-
ciós Operatív Program (GINOP)
keretében megjelent felhívás
egyszerre szolgálja a környe-
zettudatos gazdasági verseny-
képesség erősítését, a környe-

Startol a kkv-k fejlesztéseit támogató pályázat

zetterhelés csökkentését, illetve
a vállalkozások rezsiköltségek-
hez kötődő terheinek enyhíté-
sét, egyben hozzájárul a klí-
mavédelemhez.

A támogatásból lehetőség
van egyebek mellett napkollek-
toros rendszer, valamint nap-
elemes rendszer telepítésére,
hőszivattyú rendszerek alkal-
mazására, épületek hőtechnikai
adottságainak javítására, me-
legvíz-rendszereinek korszerű-
sítésére és beltéri világítási
rendszerek energiatakarékos át-
alakítására. A támogatás a be-
ruházások elszámolható költsé-
geinek 55 százaléka lehet.

A projektek megvalósítá-
sára legfeljebb 24 hónap áll a
kedvezményezettek rendelke-
zésére – ismertette az államtitkár.

Ennél a pályázatnál a költ-
ségmeghatározás a pályázati fel-
hívás komplexitásához, de más
korábbi felhívásokhoz mérten
is jóval egyszerűbb, gyorsabb
lett. A támogatások összege egy
előzetes szakértői, internetes, va-
lamint korábbi adatbázisok ál-
tal meghatározható fajlagos (át-

lagos) költséghez köthető, amely-
nek előnye, hogy a módszer al-
kalmazásával nem kell három
fél által kiállított árajánlatot
benyújtani, csak a felhívásban
meghatározott dokumentumo-
kat, nyilatkozatokat – tájékoz-
tatott az államtitkár. (Forrás:
MTI)

Napelemes rendszer telepítésére is lehet pályázni.

Azonnali fotókidolgozás:
Digitális fotóiról

100 db feletti papírkép
rendelése esetén

30 % kedvezmény

Akció a
Sári Fotónál

Sári Fotó, Lenti, Sugár u. 1.
Tel.: 92/351-117

E-mail: sarifoto.lenti@gmail.com
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Ismét jótékonysági bolhapiacot tartottunk az kö-egervári
zösségi házban. Nagyon sokan hoztak számukra már felesle-
gessé vált dolgokat, volt itt bébi, lány, fiú, női, férfi ruha és ci-
pő, kiegészítők, lakástextilek, háztartási eszközök, játékok, köny-
vek, babakocsi, bölcső, szekrény...

Rekordot döntöttünk a bevétellel és a vásárlói létszámmal
is. A bevételt továbbra is a faluházra és a programjaira fordít-
juk. Már vannak ötleteink, hogy mit szeretnénk megvalósítani
belőle. A megmaradt dolgokból ajánlottunk fel a helyi óvodá-
nak. Raktunk félre a karácsonyi cipősdoboz akcióhoz gyerek-
könyveket és játékokat. A MOFE pedig segít abban, hogy a
többi holmi is jó helyre kerüljön. Ezúton is köszönjük a fel-
ajánlásokat és a támogatásokat!

B.K.V.

Jótékonysági bolhapiac Egerváron

A közelmúltban dr. Pákozdi
István atya megáldotta a felújí-
tott Magyarok Nagyasszony temp-
lomot . A há-Alsónemesapátiban
rom évtizede épült Isten háza
megszépült a templombúcsúra.
A munkálatokat az Emberi Erő-
források Minisztériuma 3.400.000
Ft-tal (pályázati azonosító:
EGYH-KCP-18P-0052) támo-
gatta. A hívek adományokkal já-
rultak hozzá a szükséges állag-
megóvás elvégzéséhez. Szeghy

Templommegáldás Alsónemesapátiban
Csaba atya köszönetet mondott
a templomépítést felvállaló, meg-
szervező, irányító Sömenek Ist-
ván atyának, az adományozó hí-
veknek, a két kezük munkájá-
val segédkezőknek, s a sok imád-
kozó embernek. Kifejezte hálá-
ját mindenkinek, aki a mai na-
pig ápolja, szépíti e helyet.

Isten háza továbbra is vár min-
denkit, hogy itt megpihenjen, hitben
erősödjön, imádkozzon, énekeljen,
fohászkodjon vagy hálát adjon.

Megáldották a felújított templomot.

A Zala Megyei Közgyűlés
2019. október 25-én tartotta
alakuló ülését.

Az ülés elején dr. Tuboly
János, a Területi Választási
Bizottság elnöke ismertette a
2019. október 13-án tartott me-

Megalakult a Zala Megyei Közgyűlés
Ismét dr. Pál Attila az elnök

gyei önkormányzati választás
eredményét, melynek alapján a
15 megyei képviselői mandá-
tumból 45002 szavazattal a
Fidesz-KDNP Jobbik11-et, a
Magyarországért Mozgalom 7747
szavazattal 2-t, a Demokratikus

Koalíció 7521 szavazattal 1-t, a
Momentum Mozgalom 6153
szavazattal 1-t szerzett a Zala
Megyei Közgyűlésben.

A megválasztott közgyűlési
képviselők:

Fidesz-KDNP: Bene Csaba,
dr. Fekete Zoltán, Fodor Márk,
Horváth Tamás, Pácsonyi Imre,
dr. Pál Attila, Pálinkás Róbert,
Ruzsics Ferenc, Strázsai Zol-
tán, Végh László, Vincze Tibor.

Jobbik Magyarországért Moz-
galom: dr. Weller-Jakus Tamás
Norbert, Zakó László.

Demokratikus Koalíció: Nagy
Zoltán.

Momentum Mozgalom: Dal-
noki Szilárd.

Ezt követően a képviselők
esküt tettek, majd átvették meg-
bízó levelüket a TVB elnökétől.

A következőkben a köz-
gyűlés titkos szavazással dr. Pál
Attilát választotta elnökének, va-
lamint megválasztotta három
alelnökét, akik közül ketten -
Pácsonyi Imre és Ruzsics Fe-
renc - főállásban, Bene Csaba
pedig társadalmi megbízatás-
ban látják el feladatukat.

A közgyűlés megállapította
a tisztségviselők illetményét,
illetve tiszteletdíját, valamint
költségtérítésük összegét.

Módosított SZMSZ-ének
megfelelően a megválasztott kép-
viselők közül megbízatásának
időtartamára európai uniós és
hazai pályázatokból megvaló-
suló fejlesztésekért felelős ta-
nácsnoknak választotta a tes-
tület . (For-Pálinkás Róbertet
rás: )Zala Megyei Önkormányzat

Az új összetételű Zala Megyei Közgyűlés.

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

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

2019. november
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Ha elolvasta, adja tovább!

Észak-Nyugat ZalaÉszak-Nyugat Zala
Szeptember 28-án újabb kö-

zösségi programmal várták
Vasboldogasszonyban a község
és a környékbeli települések
lakosait. Az elmaradhatatlan
ugráló vár, a csillámtetoválás
és a kulturális műsor sok érdek-
lődőt vonzott ki a szabadba,
miközben a bográcsban rotyo-
gott a gulyás, és a pörkölt.

A települési sportpályán a
Vasboldogasszony- Salomvár
II. futballmérkőzéssel indult a
rendezvény.

A sátorban levő kulturális
programot a helyi és környék-
beli civil programok színesí-
tették: , aSelek Réka Vasbol-

Közösségi program Vasboldogasszonyban

dogasszonyi Népdalkör Egye-
sület Gősfai Rozmaring Nép-, a
tánc Csoport Balázs Henriett, ,
a Vasboldogasszonyi felnőtt
tánccsoport Egerváriés az
Modern Tánccsoport énekkel,
dallal, tánccal, népzenével szó-
rakoztatták a nézőket.

A falu megvendégelése fo-
lyamatosan zajlott, a bográcsos
ételek mellé még sült kolbászt
is feltálaltak a vendéglátók.

A sztárvendégek – ésFiesta
Éder Gabee – muzsikájára már
táncoltak a vendégek, fogyott a
sör, a vattacukor és a pattoga-
tott kukorica.

Hegyi Erzsébet

Nem maradt el a megvendégelés.

A neves zalai borászra em-
lékeztek barátai, a családtagok,
ismerősök a he-csörnyeföldi
gyen, a Bussay-birtokon októ-
ber 23-án.

Az ünnepség keretében ke-
resztet és nemzeti színű zászlót
avattak a 2014-ben elhunyt dr.
Bussay László orvos, borász
tiszteletére, melyekkel a ma-
gyarság megmaradásának is
emléket állítottak. A kezde-
ményezés kivitelezői Bussay
László barátai, baráti tár-
sasága.

A hegyen felállított kereszt
ötletéhez a történelemből merí-
tette a példát a borász, illetve
barátai. , a hunokAttilának
uralkodójának a magaslatokon

Hit és nemzeti összetartozás
Kereszt és zászló a csörnyeföldi hegyen

figyelő látó emberek jelentették
az ellenség hadmozgásait. Ezek
a látók 20-30 méterre egymás-
tól jeleztek és vitték a hírt. E
láncot szimbolizálhatják majd a
keresztek és zászlók, melyeket
a társaság elképzelése szerint
az ország határaitól egészen
Budapestig hálózatot alkotva
állítanának fel a hegyhátakon.

A társaság minden évben
megemlékezik a borászról ha-
lálának évfordulóján. Részük-
ről a ren-Horváth Tihamér
dezvényen elmondta, hogy
Bussay Lászlótól barátságot,
hit és tudatbeli tápot is kaptak.
Tavaly határozták el, hogy
megvalósítják a borász ötletét
és a hegyre keresztet állítanak,

mely a hitet, a zászló pedig a
nemzetközösséget jelenti és
üzeni. Emellett helyszíne lehet
ünnepi rendezvényeknek, meg-
emlékezéseknek is.

Az ünnepségen beszédet
mondott , ko-dr. Surján László
rábbi miniszter, aki az 1956-os

forradalom és szabadságharc
hőseinek is emléket állított sza-
vaival, majd a keresztet és a
zászlót plébánosTüske József
áldotta meg. Az eseményen
részt vett , a Zaladr. Pál Attila
Megyei Közgyűlés részéről.

z.t.

Az előtérben balról Bussay Dorottya, Horváth Tihamér és Sur-
ján László.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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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

Balaicz Zoltán Zalaeger-,
szeg polgármestere augusztus
25-ei Facebook posztjában je-
lentette be, hogy az önkor-
mányzat 1 millió forintos jóté-
konysági adománnyal segíti az
amazonasi őserdőben pusztító
tűzvészhez kapcsolódó huma-
nitárius akciót. Ugyanebben a
Facebook posztba írta le azt is,
hogy ez a támogatás csak csepp
a tengerben, sokkal fontosabb,
hogy mi, itt helyben is tegyünk
és cselekedjünk a klímavéde-
lem jegyében. A poszt végén
jelentette be, hogy az önkor-
mányzat nagyszabású faültetési
programot fog indítani.

A program lényege, hogy 5
ezer új fát ültetnek Zalaeger-
szegen a következő 5 évben. A
sajtótájékoztatóra a kertvárosi
városrészben került sor, mert
Orosz Ferencné önkormányzati
képviselő volt az első, aki a
poszt megjelenése után jelent-
kezett, hogy szeretne kapcso-
lódni a programhoz. Így a pro-
jekt a Kertvárosban indult el 11
új fa elültetésével.

Balaicz Zoltán sorra vette,
hogy milyen intézkedések tör-
ténnek a környezetvédelemhez
és az ökováros célhoz kapcso-
lódóan:

– Vállaltuk, hogy a klíma-
változás hatásainak kivédése
érdekében önkormányzatunk
klímastratégiát dolgoz ki, mely-
ben tíz évre határozzuk meg az
intézményrendszer energiataka-
rékos felújítása, valamint új be-
ruházások leghatékonyabb és
legbiztonságosabb energiafel-
használása terén elérendő cél-
számokat.

– Csatlakoztunk Nemzetkö-
zi Klímavédelmi Under2 Koalí-

Zalaegerszeg és a klímavédelem
cióhoz. A szövetség tagjai vál-
lalták, hogy 2050-re 80 száza-
lékkal csökkentik az üvegház-
hatást okozó szén-dioxid-ki-
bocsátásukat az 1990-es évek
értékeihez képest.

– Jelentős forrásokat fordí-
tunk az egészséges ivóvíz ellá-
tásra és a biztonságos szenny-
víz kezelésre.

– Megvalósul a búslakpusz-
tai hulladéklerakó környezetkí-
mélő megoldással történő bő-
vítése.

– Az északi ipari parkban
napelem park épült.

– 10 milliárd forint pályá-
zati támogatást nyertünk el az
Elena program jegyében a ká-
ros anyag kibocsájtás csök-
kentése céljára 2024-ig.

– Az Elena program kereté-
ben Búslakpusztán újabb há-
rom hektáros napelem parkot
építünk a rekultivált hulladék-
lerakó területén.

– Ugyancsak az Elena
program keretében 20 önkor-
mányzati intézményre napele-
meket helyezünk el, 15 önkor-
mányzati intézményen pedig
energetikai korszerűsítést haj-
tunk végre a káros anyag ki-
bocsájtás csökkentése érdekében.

– A városban már 13 elekt-
romos töltőt építettünk ki, és
továbbiak is elhelyezésre ke-
rülnek.

– Az önkormányzat és az
önkormányzati cégek elektro-
mos meghajtású gépjárműveket
szereztek be.

– Hosszabb távú célunk,
hogy az állam által irányított
helyi tömegközlekedésben csak
alacsony kibocsátású EURO-
6-os, illetve elektromos, vagy
földgáz/CNG meghajtású bu-

szok közlekedjenek. Ez illesz-
kedik az új állami buszstra-
tégiához is.

– Néhány év alatt 25 km új
kerékpárutat építünk ki hat
szakaszon (az első, 6,5 km-es
szakaszt már át is adtuk), hogy
minél többen tudjanak a min-
dennapokban, akár munkahe-
lyekre is kerékpárral közlekedni.

– Folytatjuk a gyermekek
környezettudatos tudatformálá-
sát, a zöld óvoda, ökoiskola,
zöld campus programokat, il-
letve a környezetvédelmi kö-
zösségi akciókat.

– A következő években ki-
emelt városi program lesz a
zöldfelületek növelése, és eh-
hez kapcsolódóan 5 év alatt 5
ezer új fát ültetünk el a köz-
területeken, parkokban, városi
erdőterületeken, továbbá az ön-
kormányzati intézmények, böl-
csődék, óvodák, iskolák, idős-
otthonok udvarán. A szakmai

program kidolgozása, a fafajok,
ültetési helyszínek és időpon-
tok kiválasztása a Műszaki
Osztály, a Városgazdálkodási
Kft. és a városi főkertész fela-
data lesz. A programnak termé-
szetesen része a meglévő fa-
sorok és faállomány szakmai-
lag átgondolt, ütemezett meg-
újítása is.

A sajtótájékoztatón Orosz
Ferencné önkormányzati kép-
viselő a Kertvárosban zajló fel-
újítási és beruházási mun-
kálatokról beszélt, valamint ki-
emelte, hogy nagyon fontosnak
tartja a zöldfelületeket, ezért
jelentkezett azonnal a faültetési
programra. alpol-Gecse Péter
gármester a környezetvédelem,
a természetvédelem, az öko-
város program és a tudatfor-
málás fontosságát emelte ki,
Bali Zoltán önkormányzati kép-
viselő (a választás után alpol-
gármester – a szerk.) pedig je-
lezte, hogy a városi fesztivá-
lokon is szeretnék érvényesíte-
ni a klímavédelmet, méghozzá
környezetkímélő, újrahaszno-
sítható poharak, tálcák beve-
zetésével. Emellett bejelentette,
hogy próbaképpen a Zalaeger-
szegi Szakképzési Centrum
Munkácsy Mihály Szakgimná-
ziuma és Szakközépiskolája
lesz az első PET palack mentes
iskola. A kezdeményezést a
Kék Bolygó Klímavédelmi
Alapítvány hirdette meg, és
Zalaegerszeg az elsők között
csatlakozott a programhoz, a
Munkácsy iskolával pályáz-
va arra.

Hogy miért fontos mindez?
Ahogy a városi környezetvé-
delmi program mottója is hir-
deti: „A földet nem apáinktól
örököltük, hanem unokáinktól
kaptuk kölcsön!”

Ötezer új fát ültetnek el a következő öt évben – hangzott el a
sajtótájékoztatón.
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A kertekben, hétvégi házak,
családi házak udvarában az
őszi időszak során nagy gondot
jelent a tulajdonosoknak a fel-
halmozódott levelek felszámo-
lása. Környezetbarát megoldás
és a legkevesebb veszéllyel
járó tevékenység, amit ilyenkor
alkalmazni lehet, az a kerti
hulladékok komposztálása. Saj-
nos hazánkban ez az eljárási
forma kevésbé elterjedt még.

Régi szokásnak megfele-
lően a felhalmozódott hulla-

dékot elégetik a tulajdonosok.
Azonban nem szabad megfe-
ledkezni, hogy már több, mint
három éve, 2015. március 5-től
megváltoztak az irányított ége-
tés szabályai. A legfontosabb
változás, hogy főszabály sze-
rint belterületen TILOS égetni.
Csak és kizárólag abban az
esetben lehet a hulladék ilyen
jellegű megsemmisítését végre-
hajtani, ha azt egyéb más jog-
szabály, mint például önkor-
mányzati rendelet engedélyezi.

Jobb lenne komposztálni
Zala megyében számos telepü-
lés alkotott az égetés pontos
meghatározásával kapcsolatos
rendeleteket. Így tehát a kerti
hulladékok égetését csak az
önkormányzati rendeletben fog-
laltaknak megfelelő időpontban
lehet végrehajtani. Ezen rende-
leteket az önkormányzatok
internetes oldalán tekinthetik
meg. Ha valaki a meghatározott
jogszabálynak nem tesz eleget
az tűzvédelmi szabálysértést
követ el.

Az égetés során figyeljünk
arra, hogy könnyen éghető
anyag ne legyen a tűz köze-
lében, mint például fa, bokor,

száraz fű, ugyanis ezek
könnyen lángba borulhatnak.
Fontos továbbá, hogy szeles
időben ne gyújtsunk tüzet, hi-
szen ha a szél az égő leveleket
felkapja, a tűzrakás környezete,
vagy akár a szomszéd udvara is
hamar lángba borulhat. Meg-
felelő mennyiségű oltóvíz meg-
létéről, kéziszerszámokról min-
dig gondoskodjuk a helyszínen
és sose hagyjuk őrizetlenül a
tüzet.

Kalamár Norbert
szóvivő

Zala Megyei
Katasztrófavédelmi

Igazgatóság

Ha valaki a meghatározott jogszabálynak nem tesz eleget az
tűzvédelmi szabálysértést követ el.

Tőzsdére megy, rövid távon
pedig nyitott fejlesztési és okta-
tási centrumot hoz létre Zala-
egerszegen Zalacoa sütőipari
Zrt. – jelentette be november
6-án a zalai megyeszékhelyen a
társaság tulajdonos-vezérigaz-
gatója.

Berta László közölte: a jö-
vőre fennállásának 70. évfordu-
lóját ünneplő társaság elképze-
lései között szerepel egy nyi-
tott, bárki által látogatható fej-
lesztési és oktatási centrum
kialakítása. A kapcsolt vállal-
kozásaival együtt idén már vár-
hatóan 12 milliárd forintos for-
galmú cégcsoport 2022-23-ban
jelenhet meg a tőzsdén, ami 3-6
milliárd forint tőkebevonást je-
lentene a hosszabb távú fej-
lesztések megvalósításához.

A cégcsoport vezetője hoz-
zátette: a Zalaco szerepel a lon-
doni tőzsde ezer inspiráló euró-

Tőzsdére megy a Zalaco Zrt.
pai vállalatot felsoroló kiad-
ványában, illetve a Budapesti
Értéktőzsde 50 ígéretes céget
bemutató kötetében is, vagyis a
tőzsdék is felfigyeltek a tár-
saságra.

A Zalaco tavaly 8,457 mil-
liárd forint nettó árbevételt és
563 millió adózott nyereséget
ért el, idén pedig várhatóan
eléri a 10 – kapcsolt vállalko-
zásaival együtt a 12 – milliárd
forintot. Jövő márciusban kezdi
meg a termelést az újonnan
épült üzem fagyasztott termé-
keket gyártó sora, ami önmagá-
ban évente további mintegy 6
milliárd forintos árbevételt hoz.

A cégcsoport jelenleg 960
munkavállalót foglalkoztat, a
főként a Dunántúlon megtalál-
ható szaküzleteik száma meg-
haladja a 70-et.

Balaicz Zoltán, Zalaeger-
szeg polgármestere jellemezte a

Zalacot, mint amely a munka-
helyteremtésben, fejlesztések-
ben és a társadalmi felelősség-
vállalásban is példát ad Zala-
egerszegen.

Vigh László, a térség or-
szággyűlési képviselője egye-
bek mellett arról beszélt, hogy

a jövőben egyre nagyobb sze-
repe lesz az egészséges élelmi-
szereknek. Ez a családi vállal-
kozás arra is minta, hogy egy
vállalkozás kemény, sziszte-
matikus, előre tervezett mun-
kával meddig juthat el. (Forrás:
MTI)

Idén szeptemberben avatták fel a Zalaco Zrt. új üzemcsarnokát.
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Tesztelik a Zerge-járatot Egerszegen
Megkezdődött a Zerge-jára-

tok tesztelése nov-Zalaegerszegen
ember hatodikán, az új közleke-
dési rendszer lényege, hogy 13
személyes kisbuszok fogják szál-
lítani az utasokat olyan peremke-
rületeken, amelyeken eddig nem
volt menetrendszerű forgalom.

A Shareplace nevű önkor-
mányzati projekt keretében meg-
valósuló szolgáltatás az igé-
nyeknek megfelelő, menetrend
szerint közlekedő járatok beve-
zetését jelenti – mondta el a
Zerge-járat egyik megállójában
tartott sajtótájékoztatón Gecse
Péter (Fidesz-KDNP), Zala-
egerszeg alpolgármestere. A szol-
gáltatás célja, hogy a zalai
megyeszékhelyen azokat a vá-
rosrészeket (Gálafej, Toposhá-
za, Gógán-hegy) is bevonják a

Elindult Zalaegerszegen az igényvezérelt kisbuszos személy-
szállítás.

A menetrend…

Fotók: MobilissimusFotók: Mobilissimus

közösségi közlekedésbe, amelye-
ket korábban nem érintett a
helyijáratok útvonala – ismer-
tette a részleteket.

A december közepéig tartó
tesztidőszak alatt a Zerge-já-
rattal ingyenesen lehet közle-
kedni, de az utazás regisztrá-
cióhoz kötött. A következő év
tavaszán ugyancsak tesztjelleg-
gel indítják újra a Zerge-járato-
kat, a menetrendi struktúrát a
tapasztatok, igénybevételi infor-
mációk birtokában határozzák
majd meg – jelezte Gecse Pé-
ter. Kitért arra is, hogy a 13
személyes, Zerge felirattal ellá-
tott kisbuszokat a Volán biz-
tosítja és üzemelteti.

Rózsa Tamás Volánbusz, a
Zrt. személyközlekedési üzle-
tág igazgató-helyettese elmond-

ta: az igények által vezérelt köz-
lekedési mód újdonságnak szá-
mít a szakmában, így a tapasz-
talatok a hagyományos, menet-
rendszerű közlekedés fejlődését
is elősegíthetik. , aEkés András
projektet kidolgozó Mobilissi-
mus Kft. ügyvezetője kiemelte:

az útvonalakat az érintett tele-
pülésrészekkel folytatott egyez-
tetés után jelölték ki. A 42 mil-
lió forint költséggel, európai uni-
ós pályázati támogatásból meg-
valósuló programhoz az önkor-
mányzat 5 százalék önrészt
biztosított. (Forrás: )MTI

Az Országos Könyvtári Na-
pok kapcsán három programot
is szerveztünk .Egerváron

A Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár jóvoltából Pen-
kalo-Seres Katalin Beáta gyer-
mekkönyvtáros jött el hozzánk.
A program témája a tolerancia
volt, érzékenyítő játékokkal, amin
az 5. osztály vett részt osztály-
főnökükkel . A, Horváth Évával
diákok nagyon élvezték a külön-
böző feladatokat, és nem csak
élményekkel, hanem egy ceru-
zával és egy képeslappal tértek
vissza az iskolába.

A KönyvtárMozin most igen
családias volt a létszám, de jól
éreztük magunkat. Az állatok vi-

Programok a könyvhöz kapcsolódva
lágnapjához (október 4.) és a ma-
gyar népmese napjához (szep-
tember 30.) is kapcsolódott a
programunk. A magyar nép-
mesék közül Az állatok beszé-
de címűt néztük meg. Egy ál-
latos rejtvényt oldottak meg a
gyerekek, és sünis ablakdíszt
készítettünk.

Csatlakoztunk az „Ültess fát,
olvass alatta könyvet!” akcióhoz
is. A közösségi ház terasza mel-
letti területre ültettük a fát, egy ja-
pán díszcseresznyét, ami majd
rózsaszín virágaival színesíti a
területet. Ebben segítségünkre
volt , akinekKorbuly Kálmán
ezúton is köszönjük.

B.K.V. Rejtvényt oldottak, ablakdíszt készítettek.

2019. november
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Anna szeret főzni, új re-
cepteket kipróbálni. Ezt nem
csak a saját örömére teszi. A
családnak is örömet szerez
ezzel, mert egy finom étel
mindig el tudja feledtetni a
napi gondokat, és mosolyt
tud csalni a fáradt arcokra.
Ami bizony néha Annára is
ráférne, mert ez a konyha
olyan, mint egy öreg fűnyí-
ró. Teszi a dolgát, ha elindul,
de ha megmakacsolja magát,
tovább tart a szerelés, mint a
fűnyírás. Ezzel viszont az
ember idegeire megy.

Így van már ezzel a
konyhával is. Annának egyre
gyakrabban kell erőt vennie
magán, hogy egy bonyolul-
tabb receptnek álljon neki. A
főzés közbeni bosszúságokat
már egyre kevésbé feledteti
a család öröme a kedvenc
ételük láttán. Anna fel is ve-
tette férjének, Tamásnak,
hogy itt az ideje egy jó
konyhabútor vásárlásának.
Tamás nem szokott főzni,
kivéve, amikor vajas kenye-
ret csinál a gyerekeknek.
Ezért nem érti, miért kellene
a konyhát kicserélni. Anna
rájött, hogy Tamás azt gon-
dolja, van a konyhánál fon-
tosabb dolog is az életben.

Ezért megkérdezte tőle:
– Te mire emlékszel a

gyerekkorodból?
– Hát… a mama rétesé-

nek az ízére, amit még most
is érzek a számban – hang-
zott a válasz.

– –Na, látod! csattant fel
Anna. A mi gyerekeink–
szerinted mire fognak emlé-
kezni, ha ez a konyha ma-
rad? Segítek: a vajas kenyér
íze biztos nem fog az eszük-
be jutni…

mxm lakberendezés:
Miszori Imre

Mire fognak emlékezni?...

Idén is megemlékeztek Al-
sónemesapátiban az 1956-os
forradalom és szabadságharcról
a helyi Csertán Sándor Álta-
lános Iskola tanulói közremű-
ködésével.

Megemlékeztek 1956-ról
A diákok, kiegészítve az

énekkarral, felidézték a megtor-
lás és rettegés időszakát, ese-
ményeit. A vallatást, a megfé-
lemlítést, a borzalmakat.

A rendezvény végén, ha-
gyományaikhoz híven koszorú-
kat és mécseseket helyeztek el
a község 2016-ban átadott kop-
jafájánál.

Az ünnephez méltó műsort adtak a diákok.

Elérhetõségeink:

Telefon:
92/596-936,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Észak-Nyugat ZalaÉszak-Nyugat ZalaÉszak-Nyugat Zala
Kistérségi havilapA Zala Megyei Kormány-

hivatal pályaválasztási kiállí-
tással és szakmabemutatóval
várta a továbbtanulás előtt álló
általános iskolásokat két napon
keresztül a Zsig-Nagykanizsán
mondy csarnokban.

Az ünnepélyes megnyitón a
szervező megyei kormányhiva-
tal főigazgatója, Héder Miklós
az érdeklődő fiataloknak a be-
szédében elmondta: több me-
gyei szervezettel együttműkö-

Minden pályaválasztási út járható

désben Kanizsán kívül Keszthe-
lyen Zalaegerszegenés gondos-
kodnak arról, hogy a megye
oktatási, szakképzési rendsze-
rének teljes palettájával talál-
kozhassanak a pályaválasztás, s
a szakmák iránt érdeklődők.

Bene Csaba, a Zala Megyei
Közgyűlés alelnöke, a Nagyka-
nizsai Szakképzési Centrum
kancellárja örömtelinek nevez-
te, hogy a kormányhivatal
munkatársai szívükön viselik a

pályaválasztás ügyét, s még két
városban megszólítják az isko-
lásokat és a szüleiket. A gyor-
san változó világ megannyi
lehetőséget kínál, a fiatalok pe-

dig abban a szerencsés hely-
zetben vannak, hogy bármilyen
út mellett döntenek, kizárólag jót
választhatnak. (A felvétel a nagy-
kanizsai rendezvényen készült.)

Zalai Innovatív foglalkozta-
tási paktum megvalósítására
(TOP-5.1.1-15/2015) mikrovál-
lalkozási konferenciát szerve-
zett aNagykanizsán Zala Me-
gyei Önkormányzat a Zsig-
mondy Szakképző Iskola kis
tornatermében.

Az eseményen a paktum je-
lenlegi helyzetéről és a jövőben

„Zalai Innovatív foglalkoztatási paktum”

lehetőségekről ,Pácsonyi Imre
a Zala Megyei Közgyűlés alel-
nöke beszélt. Mint elmondta:
az előző években pályázat ke-
retében foglalkoztatási együtt-
működések jöttek létre a me-
gyében. Az egyik ilyen a Zalai
Innovatív paktum, ami például
egyfajta együttműködésbe szer-
vezi a foglalkoztatókat, a mun-

kaügyi szervezeteket és minden
olyan intézményt, ami abban
érdekelt, hogy szakképzett mun-
kaerőhöz jussanak a vállalko-
zások. Eközben a munkavál-
lalók megfelelő képzettséghez
juthatnak, majd bekapcsolód-
hatnak a munka világába.

– A konferencián a paktum
aktuálitásai mellett szóltunk a
vállalkozások számára elérhető
új pályázati lehetőségekről, ezen
kívül bemutatkozott a megye
gazdasági életének egyik legki-
emelkedőbb projektje, a zalaeger-
szegi tesztpálya is – tette hozzá.

A konferencián szó esett az új pályázati lehetőségekről.

Pácsonyi Imre tájékoztatta a résztvevőket a paktum jelenlegi
helyzetéről.

Zalaegerszeg páterdombi területén két egymás
melletti földterület (1945 m és 1418 m ) eladó. A két2 2

telek közvetlenül a belterület mellett található.
Érdeklődni lehet: 30/378-4465

Eladó telkek Egerszegen
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• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

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

A fagyok előtt érdemes el-
lenőrizni a vízmérőket, vala-
mint a fagy elleni védelemről
gondoskodni, hiszen a házi
ivóvízhálózat részét képező
vízmérőakna tisztán tartásáról
és a vízmérők épségének meg-
őrzéséről a kötelesfelhasználó
gondoskodni. A tartós fagyok
közeledtével a kerti csapokat
ajánlatos üzemen kívül helyez-
ni. Fontos ezt megtenni még a
fagyok beállta előtt, hiszen a
hideg jelentősen károsíthatja
a szerkezeteket, és könnyen
váratlan meglepetés érheti ta-
vasszal az ingatlantulajdo-
nosokat.

Hogyan óvhatja a vízmérőt
a fagytól? Gondoskodjon az
aknafedél helyes zárásáról, le-
hetőség szerint az aknafedél és
az akna falának szigetelésével.
Célszerű a vízmérőt is hőszi-
getelő anyaggal védeni.

Nemcsak télen, a fagyok
előtt, hanem tavasz kezdetekor
is érdemes ellenőrizni a víz-
mérőket. A tartós fagyok el-
múltával célszerű megvizs-

gálni a vízmérőakna állapotát,
különösen a hétvégi házak-
ban. Jót tesz, ha alaposan
kiszellőztetjük az aknát, így a
mérők megóvhatók a korró-
ziótól. A kerti csapokat csak
akkor ajánlatos üzembe he-
lyezni, amikor már nem vár-
hatóak fagyos éjszakák.

Ha valamennyi vízvételi
hely kifolyószerelvénye zárt
állapotban van és a vízmérőn
a legkisebb csillagkerék mé-
gis ivóvíz-áramlást mutat, va-
lahol szivárgás lehet a háló-
zaton, ezért érdemes szakem-
berrel átnézetni a rendszert.
Ha a szokásosnál nagyobb fo-
gyasztást jelez a mérő, akkor
is lehet meghibásodás a há-
lózaton.

Köszönjük, hogy odafi-
gyel vízmérője állapotára, hi-
szen a vízmérők rendelte-
tésszerű működtetése közös
érdekünk!

Fagytalanítsa vízmérőjét! 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-

Eladó antik bútorok Zalaegerszegen
Egyedi gyártású 1920-as évek elején, az készült,
diógyökér intarziaberakású, kitűnő állapotban lévő

és (3 db) eladók Zalaegerszegen.tálaló vitrines szekrények

Együttes szobaberendezéshez kiválóan alkalmasak.
Ugyanitt nagyon jó állapotban lévő is eladók.koloniál bútorok

Érdeklődni a -es,30/235-4814

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

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 30 00 00•

00 00
Ebédszünet: 11 -12

HIRDETÉSÉT feladhatja az
havilapban.Észak-Nyugat Zala

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

Hirde
ssen

nálu
nk !

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu


