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Vékony tûzifa

2 m -es hálós csomagolásban rendelhetõ.

Mérettõl függõen közötti ár.

Telephelyrõl kiszállítás igényelhetõ.

Telefon: 92/384-263 - mellék: 3

bükk, gyertyán, tölgy

16.000 - 22.000 Ft

3

Már most rendelje meg tûzifáját!

Az egészségrõl és a gaszt-
ronómiáról szólt a délután
március 25-én

. A faluházban egészség-
ügyi szûrõvizsgálatokat végez-
tek, érdekes elõadások hang-
zottak el, valamint a meridián
tornával is megismerkedhet-
tek az érdeklõdõk. A progra-
mok közben lehetõség volt
finom és tápanyagban gazdag

Nagylengyel-
ben

Egészség és gasztro Nagylengyelben
– például medvehagymás krém-
mel és csírákkal ízesített – fala-
tok, illetve a szervezet számára
jótékony hatású gyógyteák
kóstolására is.

A település csatlakozott a
március 22-29. között zajló In-
ternet Fiesta elnevezésû prog-
ramsorozathoz, amelynek idei
témái az internet, az utazás és
a könyvtár volt. Az „Utazás

gasztronómiába” címû elõadá-
son többek között hasznos
utazási tippek hangzottak el,
valamint étteremkeresõ appli-
kációkkal is megismerkedhet-
tek a résztvevõk. Ezután a

szervezésé-
ben meghívott

, a megyei kórház
dietetikusa válaszolt egészség-
megõrzéssel kapcsolatos kér-
désekre és hasznos tanácsokat
adott az aktív, egészséges élet-
módhoz. Kis felfrissülésre ad-
tak lehetõséget a meridián tor-
na gyakorlatai, amelyeknek
rendszeres elvégzésével egye-
bek közt csökkenhetõk a ma-
gas vérnyomással küzdõk pa-
naszai.

Könyvtárellátási Szolgáltató
Rendszer (KSZR)

Faricsné Mol-
nár Katalin

A KönyvtárMozi keretében
a „Gyógyító hagyomány” címû
dokumentumfilm került levetí-
tésre, amelyet a

munkatársa,
és a gyógynövényeket

jól ismerõ és szeretõ
érdekes elõadással egé-

szítettek ki.
A kora estig tartó program

végén a település szabadidõs
parkjában tettek sétát a részt-
vevõk, ahol sokféle gyógynö-
vény található. Ezek mindenki
számára elérhetõek és érde-
mes is élni velük, hiszen fo-
gyasztásuk kedvezõen hat az
immunrendszerre. Jó egészsé-
get kívánunk mindenkinek!

Deák Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár

Kocsisné Sipos
Rozália

László
Ildikó

S.V.

Beszélgetés a gyógynövényekrõl.

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó
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Az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc hõseire tar-
tottak megemlékezõ mûsort

, a Közösségi Házban. A
rendezvényen az újonnan ala-
kult is fellépett,
akiket tanár úr
és a település könyvtárosa fo-
gott össze, tanított be.

Tófejen

Ifjúsági Kör
Pomucz Emil

Március 15-i megemlékezés Tófejen
A középiskolásokból álló

csapat nem csak ezen alka-
lomra állt össze, a jövõben
aktívan kívánnak bekapcso-
lódni Tófej közösségi életébe.
A mûsorban szerepeltek to-
vábbá a község általános isko-
lás tanulói is.

(Fitos)

A nemrég megalakult Ifjúsági Kör is fellépett a március 15-i
ünnepségen.

Teskánd

Balázsfán,
Erzsébethegyen, Dobronhegy-
Öreghegyen, Boncodföldén

Palkó Zsolt
Király László

Sebestyén Sándor
Bedõ Tibor

területén ugyan
nem található szõlõhegy, de a
helyiek a környéken több he-
lyen is foglalkoznak szõlõvel,
így a település borversenyén is
minden évben felsorakoznak a
különbözõ nedûk. A kilence-
dik mustrán megjelent borter-
melõk többnyire

gondozzák szõlõjüket. Idén 42
palackot sorszámoztak fel a
szervezõk, amibõl 19 fehér-, 2
rosé és 11 vörösbort kóstolt
meg a borász,

agrármérnök-
borszakértõ,
agrármérnök és
agrármérnök alkotta zsûri. A
vörösborok között találhat-
tunk Szentgróti kakasvért, és
több zweigelt is szerepelt. A
fehérborok között többségé-
ben vegyes, olaszrizling, zengõ
és ezerfürtû fajták voltak
fellelhetõk.

A zsûri értékelésében el-
hangzott, hogy Teskándon
idén is szép borok érkeztek a
bírálatra, melyek minõsége év-
rõl évre javul. A gazdák töre-
kednek arra, hogy minél jobb
borokat hozzanak el a verseny-
re, ami a minõsítéseken is
látszik. A fehérborok közül 11
aranyérmet, 5 ezüstérmet, 3
bronzot kapott, a vörös nedûk
közül 5 aranyérmet, 3 ezüst és
3 bronzérmet érdemelt ki,
mindkét rosé bort arany minõ-
sítéssel illették. Összességében

A minták több mint fele aranyérmet érdemelt
A kilencedik borverseny Teskándon

a borok több mint fele arany
minõsítést kapott.

A vörösborokat Király Lász-
ló értékelte, aki elmondta,
hogy tavaly nem kedvezett az
idõjárás a borászkodásnak. Így
több borbírálatra is kevesebb
mintát hoztak el a gazdák, ami
arra utalhat, hogy olyan minõ-
ségû boruk lett, amit nem
szeretettek volna megméretni.
A fagykár csökkentette a
mennyiséget, a maradék ter-
mést pedig a jégverés apasz-
totta tovább. A sok esõ miatt
kevesebb napfény jutott a szõ-
lõnek, ami a vörösborok szín-
világán is látható. Esõsebb év-
ben a kevésbé színgazdag szõ-
lõbõl sokkal nehezebb jó
vörösbort készíteni. A sok
csapadék által sokkal több
káros gomba tapadt meg a
szõlõfürtökön, emiatt az erje-
dés is félre tudott csúszni. A
bírálaton elhangzott az is,
hogy ha egy fajboron nem
érezni a fajta jellegzetességeit,
akkor az inkább vegyes bor-
ként ajánlatos nevezni. A boro-
kat három dolog tartja el: az
alkohol, a sav és a borkén. Az
elsõ kettõ rendelkezésre, ké-
nezésnél ugyanúgy kell nézni
a kénszinteket, mint a fehér-
bornál. A fehérborokat jelle-
mezve Palkó Zsolt hozzátette,
hogy a napsütéses szeptember
megmentette az évjáratot. A bor
minõségét hetven százalékban
a leszüretelt alapanyag adja, be-
teg szõlõ esetében a minõség

is romlik. A tisztaságra való
törekvésben fontos lépés lehet
a mustülepítés, amivel renge-
teget lehet nyerni ízben, illat-
ban és tisztaságban. „A bornak
barátja a kén, de két-három
bor a túl erõs kénezés miatt
csúszott le az aranyéremrõl.”

A legjobb rosé bort
hozta el, Teskánd fehér

Fábián
István

bora elismerést
vegyes fehérbora érdemelte ki,
Teskánd vörösbora díjat

zweigelt borával vihette
haza. Az este jóízû beszélge-
téssel, egymás borainak kósto-
lásával zárult, melyhez a fõzõ-
klub asszonyai készítették el a
harapnivalót.

Mileji Lajos

Palkó
Tibor

Pataki Balázs

A Palkó Zsolt, Király László, Sebestyén Sándor és Bedõ Tibor
alkotta zsûri jó borokat kóstolhatott.

Teskánd vörösbora díjat Palkó Tibor vette át.

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 e-mail: zalataj@zelkanet.hu•

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
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Új nemzeti konzultáció kez-
dõdött a napokban, amelyen a
kormány által megfogalmazott,
a Magyarország elõtt álló öt ve-
szélyforrásról kérik ki az állam-
polgárok véleményét.

A részletekrõl
, a Miniszterelnöki Kabinet-

iroda parlamenti államtitkárát,
miniszterhelyettest kérdeztük
minap .

– Ezek a témák a nemzeti
függetlenséget érintik. A kor-
mánynak számos területen vi-
tája van Brüsszellel, az Európai
Unióval, az energiaáraktól kezd-
ve, az átláthatóságon át, az il-
legális bevándorlásig. Tapasz-
talataink szerint a kormány
eddig akkor tudta hatékonyan
érvényesíteni akaratát Brüsz-
szellel szemben, ha a magyar
polgárok megfelelõ támogatá-
sa állt mögötte. Most is erre a
megerõsítésre számítunk.

– Brüsszelnek van egy ter-
ve, aminek Energia Unió a ne-
ve. Ennek lényege, hogy kiven-
nék az árszabályozást a tagor-

Dömötör Csa-
bát

Zalaegerszegen
– Öt területet ölel fel a meg-

hirdetett konzultáció. Melyek
ezek?

– Kezdjük talán az ener-
giapolitikával. Az unióban
nem mindenkinek tetszik a
magyar rezsicsökkentés.

szágok kezébõl. Ez eltörölné a
rezsicsökkentést, ami az el-
múlt évek egyik legjelentõ-
sebb eredménye volt. A nem-
zeti konzultáció során kéréssel
fordulunk az állampolgárok-
hoz, hogy ebben a témában is
támogassák küzdelmünket.

– A kormány szeretné meg-
erõsíteni a jogi határzárat, egy
ezzel kapcsolatos törvényt el is
fogadott a Parlament. Erre
azért is szükség van, mert a
bevándorlók meg sem várták a
menekültkérelmükrõl szóló dön-
tést, szabadon mozogtak az Eu-
rópai Unió területén, s ez sú-
lyos biztonsági kockázatot je-
lentett. A kormány ezért szigo-
rítást szeretne, ez viszont kriti-
kát váltott ki Brüsszelben.

– Számos olyan politikai ak-
tivista szervezet mûködik ha-
zánkban, amely külföldrõl kap-
ja támogatását, ám átláthatat-
lan körülmények között. A kor-
mány tanulmányozta a mûkö-
dõ nemzetközi gyakorlatot, és
szeretné elérni, hogy ezek a

– A bevándorláspolitika is
terítéken van…

– A következõ témakör ösz-
szefügg az illegális bevándor-
lással. Napirenden van a kül-
földi forrásból dolgozó szerve-
zetek elszámoltathatósága…

szervezetek regisztráltassák ma-
gukat és tegyék nyilvánossá a
támogatások forrását.

– Nem szeretné a kormány,
ha ezeket a jogköröket elvon-
nák, s nemzetek fölötti, uniós
szintre emelnék. Szeretnénk a
munkahelyteremtési és adó-
zási eszközöket saját kézben
tartani.

– Csak egy példa ennek ér-
zékeltetésére: az adócsökken-
tések tették lehetõvé a mosta-

– A munkahelyteremtés és
az adózás is a nemzeti kon-
zultáció témái között szerepel…

– Miért fontos ez?

ni béremeléseket. A társasági
adó csökkentését sok kritika
fogadta, az osztrák kancellár és
a német alkancellár is kemé-
nyen támadta. Ragaszkodunk
az adócsökkentéshez, szeret-
nénk nemzeti hatáskörben tar-
tani. Ha Brüsszelben dönte-
nének az adóügyekrõl, akkor
nem a magyar családok, ha-
nem a nagyvállalatok járnának
jól. Tömören errõl szól az új
nemzeti konzultáció. Szeret-
nénk, ha ebben minél többen
vennének részt és megerõsíte-
nék a kormány álláspontját.

Ekler Elemér

Brüsszel akarata az ország függetlenségét érinti
Zalai beszélgetés a nemzeti konzultációról Dömötör Csaba miniszterhelyettessel

Dömötör Csaba: – Szeretnénk, ha minél többen mondanák el
véleményüket.

Tavaly nagy sikert aratott a
, így az

idén újból megrendezésre ke-
rült március hónapban a helyi
Közösségi Házban. Az ötlet

szár-
mazik, az õ „leánya” eme re-
mek programlehetõség a he-
lyieknek és környékbelieknek.

Az idén 40 kalács érkezett
a zsûri asztalára és a közönség-
nek kóstolónak, mint édes,
mint sós változatban. Az ese-
ményre meghívást kapott Tófej
testvértelepülése, is.
Õk a hetési fumuval, ízletes
kerek pereccel, vágott zsíros
rozskenyérrel és langalival ér-
keztek.

A zsûrinek igazán nehéz
dolga volt.

és
hosszan kóstolgatta a fino-
mabbnál finomabb remekmû-
veket. Végül megszületett a
végeredmény. Összesen 13 dí-

Kalácsfesztivál Tófejen

Varga Ferencnétõl (Erzsi)

Zsitkóc

Menyhárt László,
Koltai Viktória Paál Adrián

II. Kalácsfesztivál Tófejen
jat osztottak ki a szervezõk. A
legkreatívabb a Zsitkóci fumu,
a legállatibb
leopárd kalácsa, a legmutató-
sabb kelt
tésztája, a legviccesebb a zsit-
kóci kerek perec, a leggyümöl-
csösebb
édessége és a legdiabetiku-
sabb kalácsa
lett. Ezen kívül 6 helyezettet
hirdettek: 1.

, 2. , 3.
, 4.

, 5. , míg a
6. . A külön-
díjat kap-
ta. A díjakat helyi vállalkozók
és az önkormányzat ajánlotta fel.

A délutánt kulturális prog-
ramok is színesítették. Fellép-
tek a tófeji táncos és

, a
, valamint az csa-

pata. Ezen kívül volt operett
elõadás, ahol a fellépõ mûvé-

Bujtor Veronika

Domonkos Lászlóné

Molnár Istvánné

Soósné, Gyöngyi

Vassné Béres Zsó-
fia Léránt Attiláné Lu-
kács Sándorné Fitos Ve-
ronika Belsõ Ottóné

Pörge Lászlóné
Olasz Jánosné (Éva)

ovisok
iskolások Szivárvány Dal-
kör Õszikék

szek népszerû slágerekkel va-
rázsoltak jó kedvet a helyszín-
re. A nap folyamán a hölgyek
köszöntése is megtörtént a kö-
zeli Nõnap alkalmából. Az
urak egy-egy szál szegfûvel ked-

veskedtek a lányoknak, asszo-
nyoknak.

A napot frenetikus batyus
bál zárta, ahol a talpalávalót
Adrián húzta.

Fitos Veronika

Az érdeklõdõknek bõven volt mibõl válogatni.
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* Múltidézés Flam rajzaival

* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, ,
vagyis Végsõ búcsút azonban nem veszünk
tõle, hiszen egyéniségére, bölcsességére, atyai barátságára
mindig emlékezni fogunk. Arról nem is beszélve, hogy rajzai,
írásai itt vannak velünk.

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

Flamot

Farkas Lászlót.

Közép-Zala

Üzleti a világ

A jövõ televíziója(?)

Itt az idõ!

– Higgye el atyám, itt az ideje, hogy a rossz vinkó mise-
borról áttérjen a korszerû energiaitalra!

– Meg kell szakítanunk a szentmise közvetítését, atyám.
Ide be kell dugnunk egy szárnyasbetét reklámot…

– Hol vannak azok a boldog idõk, amikor némi robottal,
úrbérrel és tizeddel el lehetett intézni az egészet!

(1999.02.18.)

(1999.03.04.)

(1999.03.18.)

Március 12-én köszöntöt-
ték szépkorú pol-
gárait.

– Az összejövetelen ezúttal
is szép számmal jelentek meg
nyugdíjasaink – mondja

polgármester. –
A hagyományoknak megfelelõ-
en idén is a csácsbozsoki nyug-
díjas klub tagjait hívtuk meg
szerepelni, akik szívesen tettek
eleget invitálásunknak és kitû-
nõ mûsorral szórakoztatták az
egybegyûlteket.

A mûsor után a fellépõk és
a vendéglátók közös vacsorán

Ormándlak

Hor-
váth Norbert

Szépkorúak köszöntése Ormándlakon

vettek részt, majd kötetlen be-
szélgetéssel, harmonikaszóval
kísért nótázással folytatódott a
program.

A nõnap közelsége okán
természetesen nem maradhatott
el a hölgyek köszöntése sem.

Horváth Norbert elmondta,
hogy a csácsbozsoki és or-
mándlaki nyugdíjasok között
az évek alatt szoros barátság
alakult ki, s a jó viszonyt nem
csak a szépkorúak köszöntése-
kor, hanem az év más idõsza-
kában is ápolják.

(e)

Visszatérõ vendégek a csácsbozsokiak.

Vacsora után harmonikaszó mellett nótáztak.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

Építõ és anyagmozgató gép
kezelõje

Kisteljesítményû kazán fûtõ

Gépkezelõ hatósági vizsga
Tûzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselõk
továbbképzése

E-000803/2014/A001

E-000803/2014/A007

TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

A vasárnapi ebédnél már
látszott, hogy az égieknek tet-
szik a délutánra tervezett kö-
zös program. A hétvégét jel-
lemzõ felhõs égbolt egy szem-
pillantás alatt kitisztult és a ta-
vaszi nap sugarai langyossá
melegítették az idõt.

Két órakor gyülekeztünk a
községházánál, ahogy azt ere-
detileg terveztük. Magyar sa-
rokból már – már tömeg érke-
zett, de a többi utca is szép
számmal képviseltette magát.

Túravezetõnk,
az indulás elõtt köszönti a

túrázni vágyókat, majd dióhéj-
ban vázolja az útvonalat és a
csapat célba veszi a pölöskei
határt Oláhvároson keresztül.

Laci bácsiról tudni illik,
hogy tõsgyökeres nemesheté-
si, élete minden esztendejét itt
élte le, ide köti a világon min-
den. Betéve tudja a falu tör-
ténelmét, és Nemeshetés min-
den négyzetcentiméterét is-
meri északtól délig és kelettõl
nyugatig.

Nem véletlen tehát, hogy
õt kérték fel a túra vezetésére,
hisz a kellemes sétán túl, ki-
tûzött cél volt a falu egykor
szebb idõket is látott határá-
nak megismerése az esetleges
emlékek felelevenítése.

Nagyon sok fiatal tartott
velünk, akik a középkorosz-
tállyal együtt, már csak a hírét
ismerik az egykori virágzó élet-
nek, a szépen mûvelt és bõ-
termõ határnak.

Már az elsõ rövid szaka-
szon is bõven hallunk ma már
elképzelhetetlen dolgokat. Így
például megtudjuk, hogy a
faluközpontban ácsorgó kút-
nál, hatalmas vályúból itatták a
legelõrõl hazafelé tartó állato-
kat a régiek, hogy a Petõfi utca
útburkolata egy épített tölté-

id. Varga Lász-
ló

Tavaszköszöntõ túra Nemeshetésen
sen kanyarog, mely elõtte
gyakran vált járhatatlanná, ha
sok volt a csapadék. Szinte
minden ház elõtt halljuk az
egykori lakosok nevét egy-egy
rövid történettel adózva emlé-
küknek. A lakott részt hátra-
hagyva a Fuss-patak mentén
haladunk és minden képzele-
tünket összeszedve próbáljuk
vizionálni, hogy az elõttünk
ölelkezõ, jórészt akáccal be-
nõtt dombok és kaszálók, egy-
kor kézzel mûvelt, virágzó
kertek voltak.

Egymást érik a furcsábbnál
is furcsább nevû részek és pá-
ran Laci bácsival együtt fürké-
szik a bozótot, vajon ott van-e
még „az a nagy körtefa, és az
indián fa, meg persze az a pár
deszka ami hídként szolgált a
patak felett”?

Közben a legkisebbek, a
kétévestõl az iskolás korosztá-
lyig, élvezik a jó idõt, a vég-
telen szabadságot nyújtó ne-
meshetési határt. Ráérõsen ka-
varják a Fuss-patak vízét, páran
híd alá másznak, ahol bokáig
sárosak lesznek. Tehát játsza-
nak önfeledten és ismerked-

nek a természettel. Õket nézve
máris könnyebb elképzelni azt
a sok irigylésre méltó, kalan-
dos történetet, melyet idõköz-
ben mesélnek az idõsebbek.

A nagy hídhoz érünk, ahol
utunkat Kák-hegy felé vesszük.
Közben a túravezetõ elmond-
ja, hogy ahol éppen haladunk,
egy vízgyûjtõ terület, mely a
szomszédos falvakat is ellátja
ivóvízzel.

Innen Öreghegyre tartunk,
ami egyben a túra utolsó ál-
lomása. Addig azonban még
párszor megszomjazunk, van
tehát idõnk a mellettünk hala-
dóval gyermeknevelésrõl, gyógy-

növényekrõl beszélni, múltról
és jövõrõl elmélkedni, egymást
jobban megismerni.

Aztán visszacsöppenünk a
jelenbe egy szintén tõsgyöke-
res család pincéjéhez hivatalos
a csapat.

várnak minket a
tõlük megszokott szeretettel,
házi sajttal, szalonnával, ne-
meshetési borral, tehát min-
den földi jóval.

Öreghegyen végül búcsú-
zik a 20-25 fõs társaság, min-
denki indul a maga útján és
cipeli a sok élményt, amit a
délután adott.

Magyarék

Gellén Szilárd

Sok élményt adott ez a délután.
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A rendezett
Fánkfesztiválon a asszo-
nyok is részt vettek. A 8 fõs
csapatot Soósné (Gyöngyi), Bel-
sõné (Zsuzsa), Vassné (Hugi),
Csordásné (Piri), Pörgéné (Mag-
di), Gerencsérné (Mari), Lóránt
Kriszti és Vargáné (Erzsi) al-

Nagykanizsán
tófeji

Fánkfesztiválozó tófejiek

kotta. Az asszonyok 60 kg lisztet
dolgoztak fel, amibõl közel
2000 darab fánk készült.

Ezzel a hatalmas mennyiség-
gel elnyerték a különdíjat, ame-
lyet országgyû-
lési képviselõ adott át számukra.

Cseresnyés Péter

Fitos Veronika

A fánkot készítõk csapata elnyerte a különdíjat.

Egészségnapot rendeztek
, március 11-

én a kultúrházban. A színes
program összeállítása során a
prevencióra, az egészségtuda-
tos életre helyezték a hangsúlyt.

vé-
dõnõ általános szûréseket vég-
zett: vérnyomás, koleszterin,
vércukor, súly, BMI, testtömeg-
index, testzsír százalék.

A hallásvizsgálat során mo-
dern gépekkel végezték az in-

Petrikeresztúron

Kovácsné Takács Lívia

A prevención, az egészséges életmódon volt a hangsúly Petrikeresztúron

gyenes lakossági szûrést. A vizs-
gálatot végzõk elmondták, hogy
a hallásromlás nem egyszerûen
csak azt jelenti, hogy minden
halkabbá válik, hanem sokkal
inkább a zajok elmosódásaként
kell elképzelni. Ha ezt észleljük
magunkon vagy idõs hozzátar-
tozónkon, esetleg gyerekeken,
akkor érdemes felkeresni egy
hallásközpontot. Egyes kutatá-
sok szerint a lakosság jelentõs
százalékát érinti valamilyen fo-

kú halláscsökkenés, egyes ame-
rikai szerzõk adatai szerint a
halláscsökkentek arányszáma el-
éri a 6,1%-ot a nyugati, fejlett
társadalmakban.

A televíziós reklámokból is
tudjuk, hogy körömgomba nem
válogat, korra, nemre való te-
kintet nélkül megjelenhet. Igen,
kellemetlen tüneteket produkál,
mely nem csak esztétikai kér-
dés. Az Ép Köröm Lézer Studió
munkatársa elmondta, hogy ak-
kut, több éve elhúzódó prob-
lémára is tudnak kezelési lehe-
tõségeket ajánlani annak, aki
felkeresi õket Zalaegerszegen.

kozmetikus
tanácsokkal látta el a hölgyeket,
asszonyokat a tavaszi bõrszépí-
téssel, bõrproblémák kezelésé-
vel kapcsolatosan. Beszélgetett a
tavaszi sminktrendekrõl, az ak-
nés bõr kezelésérõl és a ráncok
enyhítésének lehetõségeirõl is.

Az étkezés, az egészséges
táplálkozás is nagy hangsúlyt
kapott a rendezvényen. A szer-
vezõk glutén, laktóz és cukor-
mentes fogásokkal készültek a
vendégeknek.

A legnagyobb sikert a szend-
vicskrémek, saláták és bûnözés-
mentes édességek aratták. Az
egyik szervezõ be is avatott
minket a legkedveltebb kenyér-
re kenhetõ krém elkészítésébe.

A vöröslencse kenyérkrém
igazi különlegesség volt, mely ol-
csó, finom és nagyon kiadós is.

Hozzávalók 4-6 fõre: negyed
kg vöröslencse (zöldségesnél,
bioboltban kapható),1 fej vörös-
hagyma, 2 gerezd fokhagyma, 1
kiskanál mustár (lehet magos

Fekiács Ilona

is) kevés olívaolaj vagy kacsa-
zsír, ízlés szerint õrölt korian-
der, római kömény, gyömbér és
szerecsendió, vagy 2 tk Vegeta
fûszerkeverék só, kevés frissen
õrölt bors.

Elkészítés: Az apróra vágott
vöröshagymát az olajon vagy
zsíron üvegesre dinsztelem,
hozzáadom a megmosott vörös-
lencsét és felöntöm annyi víz-
zel, hogy kb. két ujjnyival lepje
el a lencsét. Finoman sózom (a
Vegeta fûszerkeverék is sós!),
borsozom, hozzá adom a zúzott
foghagymát, majd kis lángon,
néha megkeverve, fedõ alatt
hagyom szétfõni (kb. 25-30
perc alatt). A végén belekeve-
rek egy kiskanálnyi mustárt és
2 teáskanálnyi Vegeta fûszerke-
veréket, ennek hiányában ízlés
szerint egy-egy csipet õrölt ko-
rianderrel, gyömbérrel, szere-
csendióval és római köménnyel.
Tálalhatjuk pirítóson, tortillával,
de akár húsok mellé is kínál-
hatjuk. Ne ijedjünk meg, hogy
nem lesz vörös az étel, a lencse
a fõzés során elveszti színét.

A kellemes délutánt köve-
tõen mindenki sok új infor-
mációval, ismerettel, élménnyel
tért haza otthonába, amiket már
csak hasznosítani kell a követ-
kezõ hónapokban és tudatosan
tenni egészségünkért.

Március 16-án a Magyar Vö-
röskereszt helyi szervezete vér-
adást szervezett a Petrikereszt-
úri Kultúrházba, ahol 17 vér-
adóból, 15-en adhattak vért,
bízva, hogy a vért kapó betegek
életét menthetik meg ezzel.
Köszönjük nekik!

Igazi különlegesség a vöröslencse.

Mi mindenre lehet jó az
újságpapír? Például kosarat is
lehet belõle fonni. Eme kreatív
technika alapjaival lehetett meg-
ismerkedni a

. A papírfonás is sok
gyakorlást igényel, csakúgy,
mint a vesszõkosár készítése. Az
alapokat
tanulták az érdeklõdõk.

A papírvesszõ készítéséhez
elõször is csíkokra kell vágni az
újságpapírt, majd egy vékony
pálcára feltekerni, megragaszta-
ni a végét, majd lehúzni a pál-
cáról. Így születnek a „vesszõk”,
amibõl aztán kosár vagy más
egyéb tárgy készülhet. A vesz-

teskándi Kemen-
ce-házban

Domján Máriától

Újságból kosár készült
szõket ruhafestékkel lehet szí-
nessé tenni, majd az elkészült
mûveket tapétaragasztóval ér-
demes átkenni és lakkal lefújni
a tartósságuk érdekében.

– A papírfonást magamtól
gyakoroltam, miután az interne-
ten találkoztam eme techni-
kával – tudtuk meg Domján
Máriától –, sok gyakorlással
és papírfonó fesztiválon való
részvétellel fejlesztettem a tu-
dásom.

A résztvevõk elhatározták,
hogy még többször is összeül-
nek a Kemence-házban a papír-
fonás elmélyítése érdekében.

TB

Domján Mária (középen) mutatja, hogy papírból akár kosár is
készíthetõ.
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Sajtótájékoztatón tettek ja-
vaslatokat minap a

keretében
megvalósuló

kap-
csolatban a helyi jobboldali
ifjúsági szervezetek vezetõi.

, a Fidelitas zala-
egerszegi elnöke és

, az Ifjúsági Keresztény-
demokrata Szövetség (IKSZ)
zalaegerszegi elnöke elmond-
ta: itt a tavasz, a jó idõ, egyre
több idõt töltünk a szabadban,
ezért is aktuális az alsóerdei
projekt megvalósításának ügye.

Dén Dániel hangsúlyozta, a
fiatalok szeretnék, ha a város-
ban elindult nagyszabású fej-
lesztések között az alsóerdei
beruházás ügye sem homályo-
sulna el. Fontosnak tartják e
komplexum létrejöttét, hiszen
Zalaegerszeg fõ vonzereje el-
sõsorban nem az épített örök-
ségben, hanem a természeti
környezetben ragadható meg.
Az AquaCityvel és a tervezett
gébárti fejlesztésekkel együtt
az alsóerdei sportközpont már
olyan programcsomagot kínál-
na a fiatalok és a családok
számára, ami akár egy hosszú
hétvégére is a megyeszékhe-
lyen tudná marasztalni õket.
Ráadásul olyan komplex sport-
központ, amilyen az Alsóer-
dõre tervezett létesítmény,
200 kilométeres körben nem
található sehol.

Modern
Városok Program

Alsóerdei Sport
és Rekreációs Központtal

Deák Milán
Dén Dá-

niel

Az Alsóerdõ reneszánsza
A városkörnyéknek is kínál lehetõséget

Deák Milán a konkrét ter-
vek közt megemlítette a bob-
és a drótkötélpálya élményele-
mét, valamint a volt napközis
tábor területén megvalósuló
sportcentrum – futó- és gör-
korcsolya-pálya, bicikliút, KRESZ-
pálya – fontosságát. Elmondta,
kezdeményezik a városvezetés-
nél, hogy mindezen szolgálta-
tásokon belül legyenek in-
gyenesen igénybe vehetõ ele-
mek is, a fizetõs attrakciókat
pedig kedvezménnyel élvez-
hessék a helybéliek. Mivel e
fejlesztések zöld környezetben

valósulnának meg, szorgal-
mazta az állat és növényvilágot
megkímélõ megoldások prio-
ritását.

A javaslatokat eljuttatták
polgármester-

nek is, aki arról tájékoztatott,
hogy elkészültek az engedé-
lyes és a kiviteli tervei a 2,85
milliárd forintos beruházással
megvalósítani tervezett Alsóer-
dei Sport és Rekreációs Köz-
pontnak. A szükséges forrás-
ból a TOP programban már
rendelkezésre áll 1,5 milliárd
forint, a kormány pedig napo-

Balaicz Zoltán

Az új fogadóépület látványterve.

kon belül dönthet a maradék
1,35 milliárd forint állami for-
rásról. Amint a teljes összeg
rendelkezésre áll, már kezdõd-
het is a beruházás.

A jelenlegi tábor a fejlesz-
tést követõen egy mindenki
által használható, felújított er-
dei sport és szabadidõ komp-
lexummá válik, ahol a fiatalok
és az idõsebbek egyaránt meg-
találják a kikapcsolódási lehe-
tõséget. Nem csak a zalaeger-
szegiek, hanem a városkör-
nyék lakói, sõt az idelátogató
turisták is.

Március 18-án rendezték
285 lány birkózó

részvételével a diákolimpia or-
szágos döntõjét, ahonnan a

6 pontszerzõ hellyel tér-
tek haza.

Diák korcsoportban a 28
kg-os elsõ mér-
kõzésén vereséget szenvedett,
így már csak a bronzéremért
lehetett versenyben, amit 3
gyõztes mérkõzéssel meg is
szerzett. A 34 kg-osok között
versenyzõ
egészen a döntõig menetelt. A
3 gyõztes mérkõzés és a nagy-
mértékû fogyasztás fizikálisan
annyira felõrölte Andit, hogy a
döntõben nem tudott meg-
felelõen koncentrálni, aminek
vereség lett a vége, így 2. he-
lyen zárt.

Budapesten

tó-
fejiek

Bóha Angéla

Zsebeházi Andrea

Tófeji érmek a diákolimpián

A Tófeji Kincskeresõ Általános Iskola birkózói és edzõjük,
Szanati József.

Testvére,
a serdülõ korosztályban

az 52 kg-osoknál került a dön-
tõbe, többek között az 5. helyen
végzõ szintén tófeji

is legyõzve. Azonban nem
sikerült a bravúr az esélyesebb
csepeli ellenfelével szemben,
így neki is ezüstérem jutott.

A 60 kg-ban az elsõ éves ser-
dülõként 5. helyen végzett

, míg a 65 kg-ban
bronz-

érmes lett. Mercédesznél csak
1 jobb birkózó volt súlycsoport-
jában, de mivel a csoportmér-
kõzések folyamán összekerült
ferencvárosi vetélytársával, így
a harmadik hely megszerzése
volt a cél, amely sikerült is.

Két héttel korábban a III.
korcsoportos fiúknál

Zsebeházi Mari-
anna

Gáll Virá-
got

Var-
ga Fruzsina
Magasházi Mercédesz

Soltvad-

kerten

Kaposvári István

kötöttfogásban rendez-
ték az országos diákolimpiai
döntõt, ahol
35 kg-ban az 5., pontszerzõ
helyen végzett.

A versenyzõket
edzõ-testnevelõ és

testnevelõ készí-
tette fel.

Szanati Jó-
zsef Geren-
csér Lászlóné

Fitos Veronika
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Árpilis elsején délután lát-
ták vendégül a hatvan év felet-
tieket a Petrikeresztúri Kultúr-
házban. A gyönyörû napsü-

Fergeteges idõsek napi mulatság Petrikeresztúron

tésben gyalogosan és falu-
buszokkal érkeztek a

és szép-
korúak.

gombos-
szegi petrikeresztúri

A pazarul feldíszített terem
négy óra tájban megtelt vidám
idõsekkel, polgár-
mester köszöntõje után meg-
kezdõdött a mûsor. A múltat
idézõ darabban nagypapa –

és unokája, aki a
valós életben fia –
licitáltak egymásra a mai kor a
jobb-e, vagy a régmúlt idõk
voltak kedvesebbek. Felcsen-
dültek a régi úttörõ slágerek,
citera szólót adott elõ

, városi és falusi asszony-
ka elevenedett meg

és sze-
mélyében. és

vicces jelenetet
mutattak be a darab keretein
belül.

A mûsor után
köszöntötte a jubi-

leumi véradókat virággal, bor-
ral. A polgármester asszony
pedig a település legidõsebb
lakóinak, és

gratulált
és jó egészséget kívánt.

Borvári Lili

Pálfi Tibor
Pálfi Jácint

Hári Ve-
ronika

Németh
Eszter Németh Zsófia

Elefándi Botond
Pálfi Zétény

Háriné Vida
Hajnalka

Lukács Józsefnek
Szilágyi Gyulánénak

Minden meghívott kis tö-
rölközõt és egy kifejezetten a
számukra készített kézmûves
szappant kapott ajándékba.

A köszöntõk után követke-
zett a vacsora, a

helyi termelõi közös-
ség által termelt bio burgonyát
mexikói zöldségekkel megbo-
londított pörkölttel szolgálták
fel és a saját termékükkel, a
savanyú uborkával.

A desszertet a Magyar Vö-
röskereszt helyi szervezetének
tagjai sütötték.

Az este folyamán a fergete-
ges hangulatot a

szolgál-
tatta. Mindenkinek elhúzták a
nótáját, már az elsõ dalok után
a közönség lelkesen énekelt,
hamarosan táncra is per-
dültek.

Több órán át énekeltek,
táncoltak a meghívottak. A
régi nóták mindenkiben kelle-
mes, megható emlékeket idéz-
tek fel.

Keresztúri
Kamra

Zalaapáti
Harmonika Együttes

Pusztaederics
Gál Lászlóné

polgármes-
tere, számolt be
márciusi kirándulásukról. A te-
lepülés fiatal képviselõi szer-
vezték a horvátországi, plitvi-
cei kiruccanást. Bár a táj pom-
pája kétségkívül nyáron teljese-
dik ki, a résztvevõk nagy élve-
zettel vették birtokba az ösvé-
nyeket, csodálkoztak rá a vízesé-
sek, tavak és a környezõ érin-
tetlen természet szépségeire.

Tavaszi kirándulás Plitvicén

A böjti szelek végigkísérték
a pusztaedericsieket a néhány
kilométeres úton, ennek elle-
nére mindenki jól érezte ma-
gát; idõsebb és fiatalabb egy-
aránt, hiszen a kis csapat va-
lamennyi korosztály képvise-
lõit magába foglalta. Igazi
csapatépítõ kellemes közössé-
gi napot töltöttek el a részt-
vevõk együtt.

F.V.

A pusztaedericsi kis csapat remekül érezte magát Plitvicén.

Március végén

„Együtt a virágos Nagylengye-
lért!” címmel településszépí-
tési akciót hirdetett. A helyi
önkormányzat növényeket vá-
sárolt a pannonhalmi leven-
dulásból, amelyeket a virágok-
ra igényt tartó lakosok szá-
mára ingyenesen rendelkezés-
re bocsátott.

Eddig 300 palántát rendelt
az önkormányzat, amelynek fe-
lét a faluház munkatársai ki-
osztották a lakosságnak. Az
elsõ tövek szabadgyökeresek
voltak, így ezeknek az elülte-

Nagylen-
gyel Község Önkormányzata

Faluszépítés Nagylengyelben
tése volt a sürgetõbb. A virág-
szállítmány második része –
amely földlabdás palántákat
tartalmaz – hamarosan érke-
zik, illetve esetükben néhány
napig várhat a kiültetés is.

Az akcióban résztvevõ ház-
tartások részére a levendulák
gondozásához tippeket is ad-
nak, egy rövid ismertetõ for-
májában. Hamarosan tehát
Nagylengyel utcái még szebbé
válnak, érdemes lesz a telepü-
lésen járva megállni és gyö-
nyörködni kicsit a házak elõtt
nyiladozó lila szépségekben.

S.V.

A pannonhalmi levendulásból szerezték be a növényeket.
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Több emlékmû is felújí-
tásra került a közelmúltban

, így az 1848/49-es for-
radalomnak és szabadságharc-
nak emléket állító is. Természe-
tesen nem maradhatott el a ma-
gyarság egyik legnagyobb ün-
nepérõl való megemlékezés sem.

– A képviselõ-testület tagja-
ival közösen emlékeztünk a di-
csõséges napokra, a forrada-
lom és szabadságharc jeles sze-
mélyiségeire – mondja

polgármester. – A visz-
szatekintés azonban nem feje-

Hottón

Vincze
Ferenc

Ünnepi megemlékezés Hottón
zõdött be a világosi fegyverle-
tétellel, hiszen kötetlen beszél-
getés formájában a kiegyezést
követõ dinamikus fejlõdésrõl
is szót ejtettünk. Ezt követõen
pedig közösen megkoszorúz-
tuk az emlékmûvet.

A polgármester arról is tá-
jékoztatta lapunkat, hogy a nem-
rég felújított Hottó és telepü-
lésrésze, kö-
zötti összekötõ út egyik olda-
lán, civil kezdeményezésre, fa-
csemetéket ültettek.

Zalaszentmihályfa

(e)

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
A képviselõ-testület tagjai koszorúztak.

Babosdöbréte Ön-
kormányzata

Kaczor Tamás

tovább
folytatja fejlesztési ter-
veinek megvalósítását
az idei évben is –
mondta el lapunknak

polgár-
mester.

– Több beruhá-
zást is indítottunk az
elmúlt évben, ezek-
nek a befejezése át-
húzódott a 2017-es
évre. A polgármester
sorolja is ezeket:

– Ezek közül je-
lentõsebb és látvá-
nyosabb fejlesztés a
jól gazdálkodó tele-
pülésként tavaly a
BM-tõl kapott 6,5
millió forint felhasz-
nálásával kívül-belül
felújításra kerülõ rá-
mi temetõben lévõ
ravatalozó, terepren-
dezés a környezeté-
ben, bekötõ út felújí-
tása, Babosdöbréte
temetõ parkoló bõví-
tése, lépcsõ és urna-

Tervek, beruházások Babosdöbrétén

fal építése, a Zrínyi utcában a
csapadékvíz elvezetés rekonst-
rukciójának folytatása. Ezek
mind ebbõl a forrásból tudnak
megvalósulni.

– Régóta tervezzük a busz-
megállók cseréjét is, amit vi-
szont sikerült saját forrásból
megoldani, így minden tele-
pülésrészen új, modern, tet-
szetõs buszmegállók fognak
épülni, összesen öt. A hozzánk
tartozó Kökényesmindszenten
a már régóta várt buszmegálló
is megépül a többivel együtt,
így mindenhol hamarosan a
látványos átalakulást hozó, a
falu összképet javító buszmeg-
állók várják a lakosokat.

– A közelmúltban saját for-
rás felhasználásával újult meg
Babosdöbrétén a régi iskolá-
ban, ami mára már a hivatali
épület funkcióját is betölti, az
elavult és korszerûtlen vizes-
blokk. Kicseréltük a régi ajtó-
kat, csempézésre került min-
den fülke, tetejét zárttá tettük
és kapott mindegyik szagel-
szívót. Megszüntettük a régi

fürdõt, ez mostanra irattárrá
alakult. Teljes festés követõen
vehették birtokba a dolgozók.

– Kökényesmindszenten a
lakók évek óta felvetett kérésé-
nek eleget téve korszerûsítet-
tük a csapadékvíz elvezetést.
Mivel vizesárok eddig nem
volt, így folyókák beépítésével
oldottuk meg a problémát és a
hirtelen leömlõ, nagy mennyi-
ségû csapadék felfogására rá-
csos víznyelõt építettünk be a
rendszer elejére.

– Önkormányzatunknak si-
került vis maior pályázat kere-
tében a tavalyi évben hirtelen
lezúdult, nagy mennyiségû csa-
padékvíz okozta károk kijavítá-
sára forrást szerezni, így az
Ady utca elején, a Zrínyi utcá-
ban, az Arany János utca vé-
gén, a temetõi úton kijavítani a
víz által elmosott szakaszokat.
Az esõzések során az új sport-
pályán is keletkeztek károk,
ezt is ebbõl forrásból javítot-
tuk meg.

– A terveink között szere-
pel a bölcsõde megépítése

pályázati forrásból, amit remél-
hetõleg még az idei évben el
tudunk kezdeni. Már nagyon
várjuk ezt a fejlesztést, amivel
tovább tudjuk növelni a tele-
pülésünk vonzerejét a helyben
élõ fiatalok maradása vagy a
betelepülni vágyók számára is.

– Adtunk be egy útfelújí-
tási pályázatot Babosdöbréte
irányából Bazita felé, amivel is-
mét járhatóvá tennénk az ön-
kormányzati utunkat. Ez az át-
kötõ út jelentõsen lerövidítené
a távolságot Zalaegerszeg felé
személyautóval, de kerékpáro-
zásra is alkalmas lesz. Ehhez
pályázathoz kapcsolódik egy
gépbeszerzés is, amivel majd a
külterületi utakat tudjuk kar-
bantartani, árkokat kaszálni.

– Folyamatosan figyeljük a
pályázati lehetõségeket a „kas-
tély” épületének felújítására is.
Egyelõre csak kisebb, belsõ fel-
újításra lenne lehetõség ilyen
forrásból, de addig is ezeket
szeretnék kihasználni és apró
lépésekkel eljutni a teljes át-
alakuláshoz.

– A tavalyi évben az ön-
kormányzat megvásárolt egy
régi tömésházat a faluban,
amit szeretne a közeljövõben
felújítani és a kulturális egye-
sülettel közösen rendezvé-
nyekkel, falusi élettel megtölteni.

Szeretném megköszönni a
képviselõ-testület eddigi mun-
káját, hozzáállását a feladatok
elvégzéséhez és a jövõben is
számítok az aktivitásukra.

Megújult a vizesblokk is Babosdöbrétén.
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A HarmonikÁcs Együttes
magyarnóta mûsora

(templomnál)
Telefon:

E-mail:

Hagyárosbörönd, Fõ út 37.

06-20-336 5202

kocsishuszonhat@freemail.hu

Mûsorunk megrendelhetõ.
Kérésre „házhoz megyünk”!

A településen nagy gondot
okozott az árkok felgyûlése,
mivel a változó idõjárás miatt
az olykor temérdek mennyi-
ségû csapadék nem tudott el-
folyni és nehezítette a la-
kók életét. Idén márciusban
az önkormányzat kitisztíttatta

Ároktisztítás és útfelújítás Baktüttösön
a kritikus szakaszon az ár-
kokat.

Megkezdõdik a temetõhöz
vezetõ út és híd felújítása. A jó
idõ beköszöntével elindul az
aszfaltozás és a nagyobb terhet
bíró híd építése is.

F.V.

Baktüttösön újra tiszták az árkok.

Március 15-én
ünnepi megemlékezést

tartottak az 1848-49-es forra-
dalom és szabadságharc emlé-
kére. A Himnusz elhangzása
után koszorút helyeztek el a
Hõsi emlékmûnél az egyház-
község, a nyugdíjas klub és az
önkormányzat képviselõi.

polgármes-
ter köszöntõjében elmondta,
hogy ennek a napnak az em-
léke olyan fontos tanulságok-
kal szolgál, mint az összefogás,
a kitartás és a tenni akarás, va-

Nagylengyel-
ben

Scheiber Ildikó

Örökké emlékezetes nap
lamint egymás megbecsülése.
A mûsorban nem csak 1848.
március 15-e eseményeit idéz-
ték fel, hanem a korábbi tör-
ténéseket és a következménye-
ket is. A verses-zenés megem-
lékezés végén elhangzottak
Petõfi Sándor sorai, ame-
lyekben a költõ így emlékezett
a jeles dátumra: „Ez volt már-
cius 15-e. Eredményei olyanok,
melyek e napot örökre neve-
zetessé teszik a magyar tör-
ténelemben.”

S.V.

A Hõsi emlékmûnél ünnepeltek.

Koszorúzás, versek, ünnepi
szónoklatok…, általában ezek
egy-egy ünnepi megemlékezés
„kellékei”. Ünnepelni, a múlt
hõseire emlékezni lehet azon-
ban máshogy is. a
Kemence-házban a szervezõk
arra vállalkoztak, hogy a koráb-
bi évekhez hasonlóan az idén
is rendhagyó módon emlékez-
nek meg az 1848-49-es forra-
dalomról és szabadságharcról.
Jelképesen kávéházzá alakult a
közösségi tér, és a résztvevõk
az asztalt körbeülve, egy-egy
csésze tea mellett elevenítet-
ték fel a szabadságharc törté-
néseit és a hõseit. Persze nem
maradhatott el a Nemzeti dal
meghallgatása sem, majd a
mostani idõkben is helytálló

Zúg március
címû versével folytatódott a
megemlékezés.

Kisebb kvízjáték keretében
összeszedték a 12 pontot, illet-
ve a Pilvax Kávéházban a for-
radalmat elindító Márciusi If-
jak neveit. Szóba kerültek

Teskándon

Utassy József

Kos-

Forradalom a Kemence-házban

suth Széchenyi

Tóth István Já-
nosné

Koroknay Dániel

tb

és érdemei a
forradalom és a szabadságharc
tekintetében. S a jeles napok
felidézése után a harcok, a
hadszínterek sem maradhattak
ki a beszélgetésbõl. Szó esett a
szabadságharc mártírjairól, az
aradi vértanúkról is, megtud-
ták a jelenlévõk, hogy külön-
féle nemzetiségûek voltak. Ér-
dekességként szóba kerültek
gyerekek is, akik részt vettek
a szabadságharcban. A mult-
kor.hu internetes oldal 1848-
49 elfeledett gyerekhõseirõl
szóló írását

polgármester olvasta
fel. A cikk a sok gyermek hõs
közül bátor
tetteit ismertette.

Irodalmi és zenei összeál-
lítással, családias hangulatban,
saját olvasmány és korábbi ta-
nulmányi emlékeket felidézve,
és lélekben átélve a 1848-49-as
évek szellemiségét emlékeztek
meg a résztvevõk hazánk már-
ciusi hõseirõl.

Idén is rendhagyó módon emlékeztek meg az 1848-49-es forra-
dalomról és szabadságharcról.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Az elmúlt év az önkormány-
zatok számára tartogatott le-
hetõségeket fejlesztésre, az
idei azonban a magánszemé-
lyek és vállalatok számára nyújt
támogatást több területen.

, az
projekt me-

nedzserével beszélgettünk
gazdaságfejlesztésrõl, otthon
melegérõl, mezõgazdaságról.

– A kormány átfogó gaz-
daságpolitikájának fõ témája
a gazdasági stabilitás elõsegí-
tése, a környezetkímélõ gaz-
dálkodás és a gazdaságos mû-
ködés biztosítás minden te-
rületen. Ezen témák mellett
jelentek meg a 2016-os évben
és jelennek meg idén is fej-
lesztési források. A nagy ér-
deklõdést mutatja, hogy a ter-
melõ cégek kapacitásfejlesz-
tési pályázati keretét a 2020-
as idõszakra vonatkozóan
már ki is merítették az elmúlt
hónapban. Ne csüggedjen
ugyanakkor az, aki esetleg le-
maradt, hiszen vannak még
források hitellel kombinált
pályázati lehetõséghez, ahol
10 % saját tõke mellett 2 %
kamatozású kedvezményes ka-
matú hitellel 30-35 % támo-
gatás igényelhetõ stabil gaz-
dasági háttérrel rendelkezõ
vállalkozás számára. Hasonló
feltétek mellett a vállalat in-
fókommunkiációs fejlesztésé-
re, vállalatirányítási rendsze-
rének korszerûsítésére lehet
forrásokat fordítani, már nem
csak termelõ cégek számára.

Fücsök Nikolettával RF
Consulting Kft.

– Egyre több információ
lát napvilágot a vállalkozá-
sokat érintõ programokról,
mit érdemes tudni, hogy ter-
vezzenek a cégek 2017-re?

2017: a pályázatok folytatódnak

Indulnak a vállalatok energeti-
kai korszerûsítését is célzó pá-
lyázati programok is, ahol a cé-
gek épületeinek energetikai
korszerûsítését és megújuló
energiás fejlesztését támogat-
ják. Nagyon várjuk a szolgálta-
tó szektorra vonatkozó pályá-
zati lehetõségeket is, ugyanis a
gazdaságfejlesztési források még
20%-ára vonatkozó pályázati
keretre várhatóak kiírások már-
cius végéig. Ebben vélhetõen
eszközfejlesztésre, telephely fej-
lesztésre lehet pályázatokat be-
nyújtani. A munkaerõ felvéte-
lében a gyakornoki program
nyújthat lehetõséget a cégek
számára bér és járulék támoga-
tással a fiatalok bevonására a
munkaerõpiacra. Nem kell meg-
rettenni a kombinált hitel-kon-
strukciók nyújtotta lehetõség-
tõl, mivel a finanszírozási felté-
telek a más hitelprogramhoz
képest kedvezõbbek. A meg-
alapozott fejlesztések megvaló-

sításában tanácsadással és pá-
lyázatírással tudjuk segíteni a
vállalkozásokat az elõkészítés-
rõl a fenntartási idõszak végé-
ig. Még nem késõ felvenni a
kapcsolatot a tervek megvaló-
sítása érdekében.

– A Vidékfejlesztési Prog-
ram a fiatal mezõgazdasági vál-
lalkozók indulását, az erdõgaz-
dálkodással kapcsolatos gépek
beszerzését, zöldítést és borá-
szati korszerûsítéseket támo-
gatja az elkövetkezõ idõszak-
ban. Ígéretet kaptunk a for-
rások mielõbbi folyósításának
megkezdésére is. Nagy gond-
ban vannak a kifizetési csúszá-
sok miatt a gazdák, de az új in-
tézményrendszer felálltával a
támogatások is hatékonyabban
tudnak indulni. Mindig figyel-
ni kell a pályázati kiírásokat,
mivel sok egymástól eltérõ in-
formáció jelenik meg a pá-
lyázati feltételrendszerekben.
Érdemes szakemberhez fordul-
ni a naprakész ügyintézés mi-
att és minden lehetõséget meg-
ragadni a fejlesztések megvaló-
sítására. A pályázati kiírások
hajrájában a szakértõ segítség
kiemelten fontos a gyors és ha-
tékony támogatás kihasználás
területén.

– Régóta várjuk a be-
harangozott magánszemélyes
pályázatok megjelenését, me-
lyet az elmúlt hetekben meg-
kezdtek az energetikai, és a
kazáncsere pályázatokkal. Na-
gyon fontos, hogy a 0%-os hi-

– Ha már gazdaságos, mi
a helyzet a gazdákkal?

– Otthon melege vagy 0%-
os hitel? Mikor indulnak a
programok, mire kell oda-
figyelni?

tel és az Otthon Melege prog-
ram nem ugyanaz. Mindkét
pályázat lakások korszerûsí-
tését takarja eltérõ összegben
és feltételrendszerrel, ezért fon-
tos, hogy körültekintõek le-
gyünk azok elõkészítése so-
rán. A magánszemélyek több
pályázati lehetõséggel talál-
kozhatnak szigetelés, nyílás-
záró csere, fûtéskorszerûsítés
és megújuló energiakorsze-
rûsítés területén. A 0%-os hi-
telkérelem családi ház, lakó-
ház, szabadon álló ház, sor-
ház, ikerház, hétvégi ház és
üdülõház korszerûsítése ápri-
lis végén, az Otthon Melege
fûtéskorszerûsítési pályázat
június 6-ától, míg az energe-
tikai Otthon Melege elõre lát-
hatólag július elsõ napjaitól
lesz elérhetõ. Minden eset-
ben a pályázónak energetikai
tanúsítvánnyal kell rendel-
keznie a jelenlegi energetikai
állapottal kapcsolatosan és a
kivitelezésre szóló árajánlat-
tal. Széleskörû kapcsolatrend-
szerünk segítségével minden
elõkészítési munkában tud-
juk segíteni hozzánk forduló
ügyfeleinket az eredményes
igények benyújtásához. For-
duljanak hozzánk bizalom-
mal.

– Zalaegerszegen a Hock
János út 45 szám alatt várjuk
kedves régi és új ügyfelein-
ket. A gazdaságosság minden-
ki számára fontos, magánsze-
mélynek, vállalatnak, gazdá-
nak egyaránt, tegyünk együtt
környezetünk és pénztárcánk
védelméért.

– Hol találhatják meg
Önöket a pályázati elkép-
zelésekkel az érintettek?

Fücsök Nikoletta

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Tel./fax: (92) 316-783
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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

25% kedvezményt adunk a

kupon felmutatójának

újonnan kötött lakásbiztosításának díjából!

25% kedvezményt adunk a

kupon felmutatójának

újonnan kötött lakásbiztosításának díjából!

AKCIÓ!AKCIÓ!

FÜGGETLEN
BIZTOSÍTÁS, -HITEL és INGATLAN IRODA
•

•

•

•

•

•

•

•

28 biztosítótársaság képviselete egy helyen!

Lakás,- kötelezõ gépjármû-, casco, utas,- élet,- baleset,- nyugdíj,

- vállalkozói,- mezõgazdasági és egyéb egyedi biztosítások.

Lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól.

Meglevõ drága biztosítások kedvezõbbre átdolgozása!

Kötelezõ biztosítás esetén árgarancia a legolcsóbb díjra!

Teljes körû hitelügyintézés: személyi kölcsönök, jelzáloghitelek, lakáshitelek,

hitelkiváltás, elõzetes banki költségek nélkül, már minimálbértõl is.

Ingatlanközvetítés, vagy ingatlan hirdetésfelvétel 50 ingatlanos weblapra.

Munkatársakat keresünk. Részletek: www.cashbank.hu/karrier

Törzsvásárlói kártyánkkal további kedvezmény a biztosítások díjából. Igényelje most!5%MUNKALEHETÕSÉG LENTIBEN!

Érdeklõdni: 0620/937-1207 telefonszámon.

Jelentkezni a miklost@lentifurdo.hu e-mailcímen lehet.

A város legnagyobb

turisztikai vállalkozása,

az alábbi pozíciókba munkatársakat

keres:

a Lenti Termálfürdõ és

Szent György Energiapark

•
•
•

MEDENCEÕR
PÉNZTÁROS
TAKARÍTÓ

Elõny: német nyelv ismerete
Pályakezdõk jelentkezését

is várjuk!

(Büféreggeli, Büfévacsora - 3 fõfogással)

(úszó-, gyógy-, gyermek-, hidromasszázs)
Komfortos pihenõágy (fedett fürdõben)

Ingyenes WiFi és parkolás

Félpanzió
NAPI KORLÁTLAN belépés a termálfürdõbe

Fedett medencék korlátlan használata

•
•

•

•
•

Információ, szállásfoglalás:
szallas@lentifurdo.hu • Tel: (06) 92 351 368 • www.lentifurdo.hu

ELHELYEZÉS: TERMÁLFÜRDÕ VENDÉGSZOBA I.
ÁR : 8 700 Ft / éj/fõ

(min. 2 éjszaka esetén, kétágyas szobában)

(Az ajánlat 2017. május 1. - június 30-ig érvényes a
szabad helyek függvényében)
IFA: 350 Ft/fõ/éj, 18 éves kortól.

Programlehetõségek, látnivalók:
Szécsisziget: Vízimalom Múzeum, Õrség;

Szlovénia: Lendvai Vár,
Vinárium kilátó, Orchidea farm

Csomagajánlat tartalma:

TAVASZI
WELLNESS
LENTIBEN!

Vörös tojótyúkok

További információ: 06/30-682-3217 30/8510452•

Akció
Lenti állatpiac

2017.04.08.-án, szombaton 7 órakor

Házhozszállítással
10 db-tól

600 Ft/db
700 Ft/db

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

Ebédszünet: 11 -12

00 30 00 00

00 00

•

gumiabroncs

eladó jó állapotban lévõ
4 db téli, 3 db nyári

Méret: 165/70 R14
Ár: 5 000 Ft/db

Telefon: 20/953-0842

Zalaszentivánon


