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Nyár út 1.8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter,

Mondhatni történelmet ír-
tak május utol-
só vasárnapján, hiszen a falu
elsõ játszóterét avatták a gyer-
mekek napján.

A településen tapasztalható
kedvezõ demográfiai változások
okán egy ilyen létesítményre
már nagy igény mutatkozott.

A kora délutáni esemény
megnyitóján a polgármester,

elmondta,
egy régi ígéretét és tervét
sikerült megvalósítani. A közel
kétmillió forint értékû beru-
házást a helyi önkormányzat
gazdálkodta ki költségvetésébõl.

Az alkalom fényét emelte
az

Nemeshetésen

Magyar Kálmán

Összefogás Nemeshetésért

Játszótéravatás örökbefogadással Nemeshetésen

Alapítvány kezdeményezése,
mely révén 19 gyermek jelké-
pesen örökbefogadott egy-egy
díszfa csemetét. A fiatal növé-
nyek a játszóteret szegélyezik
és mindegyik elõtt kis táb-
lácska viseli örökbefogadója
nevét, születésének dátumát és

Nemeshetés címerét. Az em-
léklap mellé pedig kis öntözõ
kanna is jutott, amiben az
apróságok vizet hozhatnak az
ifjú növényeknek.

A nemzeti színû szalagot
a polgármesterrel közösen

Együtt vágták át a nemzeti színû szalagot.



2 2017. májusKözép-Zala

(Folytatás az 1. oldalról)

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

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Játszótéravatás örökbefogadással Nemeshetésen
nagyon sok gyermek és szülõ
vágta el, ezzel jelképesen utat
nyitva a kicsiknek. A falu elsõ
embere ezek után szélesre tárt
a játszótér kapuját, amin ke-
resztül az apróságok valóság-
gal beözönlöttek a játékok
közé.

A homok feszesre igazított
felszínét apró lábak kavarták
fel, a fák közé gyerekzsivaj
ereszkedett és ettõl a perctõl
kezdve a falu elsõ játszótere
megkezdte szolgálatát.

Akik a játszótérhez túlko-
rosnak bizonyultak, sorver-

senyben élhették ki játékossá-
gukat. A nagyok játékában

, a falu jegy-
zõje állt helyt a játékvezetõi
poszton.

A sok móka után egy kis
ingyen fagyi már igazán csak a
jéghegy csúcsa volt.

A játszótérnek otthont adó
terület alkalmas további játé-
kok telepítésére, sportpálya
kialakítására, ezért az önkor-
mányzat szívesen fogadja a
javaslatokat, hogy továbbra is
az igényeknek megfelelõen
alakíthassák a létesítményt.

Weidinger Andrea

Gellén Szilárd

Nagy öröm a gyermeknapon: játszótere lett Nemeshetésnek.

Május utolsó vasárnapján
országszerte a háborúkban el-
hunyt magyar katonákra, ál-
dozatokra emlékezünk.

az idén felújított
emlékmûnél emlékeztek meg
az I. és II. világháborúban el-
hunyt hõsökre. Az emlékmû-
vet több, mint 20 éve állították
az önkormányzat és a hozzá-
tartozók segítségével.

Teskánd Község Önkor-
mányzatának pályázati pénz-
bõl sikerült felújítatni az em-
lékmûvet. Az Elsõ Világhábo-
rús Centenáriumi Emlékbi-
zottságnak köszönhetõen fél-
millió forintból lehetett ezt
kigazdálkodni. A felújítással
egy helyi kisvállalkozót,

bízta meg az önkor-
mányzat. Az emlékmûvet lepu-
colták, a fapadok helyére már-
ványpadok kerültek, új szegé-
lyezéssel és fehér zúzalékkõvel
határolták körül a kegyhelyet.

Az ünnepi mûsor az eddigi
évekhez hasonlóan zajlott. A
hõsi halottakért szóló szent-
mise után a falu központjában
lévõ megszépült emlékmûvet
a helyi plébános,
áldotta meg. A teskándi szín-
játszók a háborúk borzalmai-

Tes-
kándon

Becs
Ernõt

Szalai Attila

Hõsök napja a megszépült emlékmûnél

ról szóló idézetekbõl összeál-
lított irodalmi mûsort adtak
elõ. Az ünnepi beszédet

, képviselõ-
testületi tag mondta el, majd a
helyi iskola diákja,

elõadása emlékezett vers-

Viz-
lendvai László

Gyõri Em-
ma

sel a hõsökre. Az ünnepség
utolsó mozzanataként a képvi-
selõ-testület jelenlévõ tagjai

megkoszorúzták a megszépült
hõsi emlékmûvet.

Tóth Bálint

A képviselõ-testület jelenlévõ tagjai megkoszorúzták az emlékmûvet.
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Mint arról korábban már
beszámoltunk, az április ti-
zenharmadiki testületi ülésen
lemondott tisztségérõl

, polgár-
mestere.

Kaczor
Tamás Babosdöbréte

Augusztus 6-án választ Babosdöbréte
A helyi választási bizottság

döntése értelmében augusztus
6-án választ majd új polgár-
mestert a falu lakossága. Az
ajánlásokat július harmadikáig
kell leadni.

Idõközi választás lesz…

A mai fiatalokról gyakran
fogalmazódik meg az a véle-
mény, hogy nem alkotnak kö-
zösséget, nem érdeklõdnek
különösebben semmi iránt,
nehéz õket megmozdítani.

Nos, nagy örömmel szá-
molhatok be arról, hogy egy
igazán színes egyéniségekbõl
álló, a tizennyolcat éppen csak
elkerült tagokból összeková-
csolódott társasághoz voltam
hivatalos nemrégiben.

A meg-
alakulása okán vezetett utam a
helyi mûvelõdési házhoz. Ér-
kezésem a fiatalok jókedvû
beszélgetését töri meg amíg
vezetõjük,
hellyel kínál körükben.

Rövidesen kiderül, hogy
milliónyi közös emlékkel bíró
baráti kör alkotja a Tófeji If-
júsági Kör magját, akik jobbára
már az óvodás évek óta egy-
más látókörében mozognak.
Náluk nagyon is divat rend-
szeresen találkozni, beszélget-
ni úgy, hogy közben nem a te-
lefon kijelzõjére mered a te-
kintetük, értékesnek tartják
egymás barátságát. Életvitelük
példaértékû lehet, hiszen so-
kan sportolnak és nagyon ko-
moly sikerekkel büszkélked-
hetnek. Néhányuk a zene vilá-
gában találta meg önmagát és
ily módon gazdagítja az ifjú-
sági kör, egyben Tófej kultu-
rális vagyonát.

Tófeji Ifjúsági Kör

Lakatos György

Ifjúsági körrel gazdagodott Tófej

Vezetõjük elmeséli, hogy
egy jól sikerült március 15.-i
fellépés apropóján döntöttek
úgy, hogy egy hivatalos csa-
pattá alakulnak és szerves
részei lesznek a falu közösségi
életének.

Megtudom, hogy a megala-
kulás elõtt sem tétlenkedtek,

hisz a gyermeknapok, sport-
napok és egyéb helyi rendez-
vények mindenkori résztvevõi,
lelkes segítõi voltak eddig is. A
közelmúltban pedig szervez-
tek falutisztítást, gyermekna-
pot, májusfa állítást de még
egy a hagyományokhoz hû lo-
csolást is.

Célul tûzték ki lakóhelyük
kulturális életének színesíté-
sét. Így például tervben van
egy rövidebb, humoros szín-
padi jelenet összeállítása,

további népi hagyományok
ápolása.

A csapat egyébként 24 fõt
számlál, melybõl tizenhárman
rendszeresen részt vállalnak a
közös munkából.

A közelgõ egyetemi évek
miatt muszáj az utánpótlásra is
gondolni, így a tagok igyekez-
nek az általános iskolából ki-
maradó fiatalokat megszólíta-
ni, bevonni õket az ifjúsági kör
életébe.

Gellén Szilárd

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

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

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

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
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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

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Az év leghosszabb napján,
2017. június 24-én szombaton
este 19 órakor szeretettel várja
az érdeklõdõket a

fehér vacsorára

és plé-
bános úr.

Mi is a fehér vacsora? Pá-
rizsban több éve megrendezik
a Notre Dame elõtti téren, a

petrike-
resztúri római katolikus
templomban
Petrikeresztúr Község Önkor-
mányzata Nagy Péter

II. Fehér Vacsora Petrikeresztúron

Vacsora fehérben elnevezésû
rendezvényt, ami abból áll,
hogy egy elõre meghirdetett
nyári este összejönnek vacso-
rázni az emberek, szerte az
egész városból. Mindenki hoz-
za a kis csomagját, ételt, italt,
camping széket, asztalt, és illik
fehér öltözetben megjelenni

az eseményen. Az ötlet inspi-
rálta a Petrikeresztúri Fehér
Vacsora rendezvény megszer-
vezését is a tavalyi évben.

Hangulatos zenével, gyö-
nyörû környezetben várják az
immár második alkalommal
megrendezésre kerülõ ese-

ményre a vendégeket, fehér
ruhában. A szervezõk azt ké-
rik, hogy mindenki hozzon
magával ételt, italt, melyet a
közös svédasztalon megoszt
másokkal. Az asztalokról, evõ-
eszközökrõl az önkormányzat
gondoskodik.

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a

, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!
www.zalatajkiado.hu-ra

Hónaptól hónapig…
kö zé le t i hav i l a p

Közép-ZalaKözép-Zala
IX. évfolyam 2012. február

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Közép-Zala Hirde
ssen

nálu
nk !
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Ma már mindenki figyel
magára. Mindig kitalálnak
valami okosságot, hogy mit
és hogyan együnk. Baráti
társaságban késhegyre me-
nõ vita alakult ki errõl. Józsi
hallgatta a vitát, majd nem
bírta tovább, megszólalt:

– Nekem errõl mindig a
nagyapám jut eszembe. Min-
den reggel megsütötte a to-
jásrántottáját. Abban az idõ-
ben ezt fõben járó bûnnek
tartották. Az orvosa is gyak-
ran figyelmeztette, hogy ez
nem tesz jót a koleszterin-
szintjének, ami az érrend-
szer károsodásához vezet.

Nagyapám hajthatatlan
volt. Ragaszkodott a régi
szokásaihoz. Mint utólag ki-
derült, jól tette. Azóta reha-
bilitálták a tojást. Kiderült
róla, hogy pont ellenkezõ-
leg, segít a koleszterinszint
csökkentésében. Azóta én is
így vagyok az aktuális étren-
di divatokkal. Ha valamit til-
tanak, arra gondolok, lehet,
hogy ezt kellene inkább en-
nem. Próbálok józan parasz-
ti ésszel hozzáállni az élet-
hez. Minél frissebb és a ter-
mészetes állapotukra ha-
sonlító élelmiszerek vásár-
lására törekedek. És fõzök,
mert nem egy ismerõsöm
dolgozott az élelmiszer-
iparban. Amikor elkezd-
tünk beszélgetni a szakmá-
jukról, csak sejtelmesen mo-
solyogtak.

Azóta még többet fõzök,
és odafigyelek, hogy ehhez
mit használok fel, mert kü-
lönben porból leszünk és
porrá leszünk…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Porból leszünk…

Zalatáj naponta!
Nem kell a következõ

nyomtatott számára várnia,
ha a laptól megszokott érdekes,

kényes témájú cikkekre kíváncsi.
Elég, ha rákattint honlapunkra:

Zalatáj

A cikkek oldalunkon
meg is oszthatók!

Naponta új riportok, interjúk,
jegyzetek!

facebook

www.zalatajkiado.hu

Elballagott a nagycsoporto-
sok kis csapata a

Május 26-án dél-
után 12 ovis búcsúzott el az
óvónéniktõl, a dajkáktól és az
óvoda dolgozóitól, megkö-
szönve az elmúlt években
kapott figyelmet, törõdést és a
szeretetteljes nevelést. A gyere-
kek az óvodában kapták meg a
szimbolikus útravalót, õk pe-
dig szüleikkel együtt gyönyörû
virágkompozíciókkal hálálták
meg a gondoskodást az intéz-
mény minden munkatársának.
Az ovi udvarán búcsúzóul min-
den kisgyerek egy-egy színes
lufit engedett a levegõbe. Az
ünnepély a faluházban folyta-
tódott, ahol
óvodavezetõ köszöntõ szavai
után minden csoport az erre
az alkalomra összeállított mû-
sorát mutatta be.

Nagylengyeli
Óvodából.

Richter Jenõné

Ballagás és gyermeknap Nagylengyelben

Május utolsó vasárnapján
gyermeknap alkalmából gyûl-
tek össze kicsik és nagyok
Nagylengyelben. A Könyvtár-
Mozi program keretében a Me-
sék Mátyás királyról c. magyar
rajzfilmsorozat egyik epizódját
nézhették meg a gyerekek,
akik a meséhez kapcsolódó

játékos feladatokban is próbá-
ra tehették tudásukat.

vidám, zenés foglalkozá-
sa kortól függetlenül várt min-
denkit. és gyere-
kekbõl álló csapata izgalmas
aikidó bemutatót tartott, ezál-
tal az érdeklõdõk jobban meg-
ismerhették a japán harcmûvé-
szetet. a tõle
megszokott fülig érõ mosoly-
lyal, órákon át játékokkal és
lufi hajtogatással szórakoztatta
az ifjú társaságot. Népszerû
volt az ugráló vár, a kézmûves
sarok és a csillámtetováló „mû-
hely” is, amelyek egész délután
színesítették a programot, ami
kemencés piknikkel ért véget.
A szervezõk ezúton is köszö-
netet mondanak a fent emlí-
tett fellépõknek, továbbá a
közremûködésért Richter Je-
nõné Erzsike óvodavezetõnek,

és Vir-
ga Jánosnak, a Támasz Csa-
ládsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat munkatársainak, vala-
mint a

-nek a
támogatásért, továbbá minden
kedves segítõnek a mun-
kájáért.

Góczai
Ildikó

Virga János

Borka bohóc

Németh-Lucz Anitának

Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár KSZR

S.V.

Búcsúzunk az óvodától…

Borka bohóc szórakoztatja a gyermekeket.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Zala megye felismerte,
hogy a munkaerõpiaci problé-
mák kezelése az önkormány-
zatok, a foglalkoztatási szer-
vek, a helyi vállalkozások és az
érintett nonprofit szervezetek
együttmûködésével a leghaté-
konyabb, így a megyei önkor-
mányzat vezetésével az egész
megyére kiterjedõ foglalkozta-
tási együttmûködés jött létre.

A támogatási szerzõdés
aláírását követõen, 2016. július
1-tõl indult az a közös munka,
amelyben konzorciumi part-
nerként részt vesz a Zala Me-
gyei Kormányhivatal Társada-
lombiztosítási és Foglalkozta-
tási Fõosztálya, a Zala Megyei

Önkormányzati Hivatal, a Zala
Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány, és a Zala Megyei
Területfejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft. Az
együttmûködésben a konzor-
ciumi partnerek mellett to-
vábbi 23 szervezet vesz részt,
köztük a Magyar Kereskedel-
mi és Iparkamara, városi ön-
kormányzatok, érdekképvise-
letek.

Az aláírást követõen a meg-
valósításában résztvevõ öt
munkacsoport (kis- és közép-
vállalkozások, mikrovállalkozá-
sok, turizmus, szociális gazda-
ság, helyi termék) is megtar-
totta alakuló ülését. A munka-

csoportok elsõdleges feladata
ágazati stratégiák és innovatív
projekttervek készítése szak-
értõk közremûködésével.

A paktum keretében 2016.
december 8-án aláírásra került
„Zala Helyi Termék Charta”,
ami a megtermelt áruk és
szolgáltatások piacra jutá-
sának elõsegítésére jött lét-
re. A chartát a Zala Me-

A paktum kiemelt célja,
hogy mozgósítsa a megye
munkaerõ-tartalékait, illetve
hogy fejlessze a munkaerõ-
kínálatot. A foglalkoztatási
paktum célcsoportja a hátrá-
nyos helyzetû álláskeresõk. A
célcsoport és a foglalkoztatók
képzési, inkubátor, munkerõ-
piaci és foglalkoztatási szol-
gáltatásokat, támogatásokat
vehetnek igénybe. A képzések
a képzési jegyzék megjele-
nését követõen, 2017. júniusá-
tól indulnak.

A megyei paktum ellátja
Zala megye egészére vonatko-
zóan a paktum pályázatokhoz
kapcsolódó ernyõszervezeti
feladatokat: a megyei, a helyi,
és a két megyei jogú város
által létrehozott paktumok
mûködésének összehangolá-
sát a Nemzetgazdasági Minisz-
térium közremûködésével.

A megyei paktum elérhe-
tõsége: www.zalapaktum.hu

gyei Önkormányzat, a

Zalai Innovatív Foglalkoztatási Paktum (TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001)

A paktumot megvalósító szervezetek képviselõi.

Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara, a
megyében mûködõ
hét LEADER Helyi
Akciócsoport, és a
Zalai Hírlap írta
alá.

Bár május 13-án délelõtt
igencsak lógott az esõ lába, a
vállalkozó szellemû bringások
mégis összegyûltek reggel a

faluháznál. Fel-
nõttek és gyerekek, anya-lánya,
nagylengyeli

Közös kerekezés

anya-fia párosok egyaránt vol-
tak a kerékpártúra résztvevõi
között. A cél volt, ám
útközben defektet kapott az
egyik kerekezõ, de egy segí-
tõkész zalaszentmihályfai fia-

Böde

talembernek köszönhetõen ha-
marosan mindenki tovább
folytathatta a túrát.

A csapat Zala megye egyik
legismertebb középkori mûem-
lékét, a Böde-Zalaszentmihályfa
határán található római katolikus
templomot látogatta meg, illet-
ve a népszerû bödei energia-
dombon pihentek meg, hogy a
folytatáshoz is legyen elég erõ.

A résztvevõk megkóstolták
a helyi patakból származó fris-

sítõ forrásvizet és a gyere-
kek egy mini „cross-pályán” is
kipróbálták mennyit bír a
kerékpár – és az édesanyák
idegrendszere. Az olykor meg-
megeredõ esõ csak izgalma-
sabbá tette a programot, de a
biztonság kedvéért a csoport
a közelben álló Szent Ilona
kápolna megtekintését egy
késõbbi idõpontra halasz-
totta.

S.V.

Kilátás az energiadombról.
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Egy éve annak, hogy
miniszterelnök a

tartott
„Jövõ autói” címû konferen-
cián digi-
tális társadalomért és gazdasá-
gért felelõs európai uniós biz-
tos jelenlétében bejelentette:
40 milliárd forintos beru-
házással jármûipari tesztpálya
épül .

A bejelentés után egy évvel
a miniszterelnök május 19-én
Zalaegerszegre látogatott, hogy
részt vegyen a beruházás alap-
kövének lerakási ünnepségén.

A csaknem 250 hektáros
területen épülõ beruházás
kapcsán a miniszterelnök ki-

Orbán
Viktor Buda-
pesti Mûszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetemen

Günther Oettinger,

Zalaegerszegen

Zalaegerszeg és térsége egy nagy lépést tesz

jelentette: „Magyarország fel-
kerül a jármûipari kutatás-fej-
lesztés és tesztelés világtérké-
pére, mi magyarok pedig te-
szünk egy lépést, hogy Közép-
Európa egyik jármûipari fel-
legvárává váljunk”. Ez egyszer-
re nyújt lehetõséget a Magyar-
országon dolgozó jármûipari
vállalatoknak, az ebben az ipar-
ágban dolgozó, elhelyezkedni
akaró szakembereknek, a kuta-
tómûhelyeknek és a beszál-
lítóknak – jelezte a kormányfõ.

Emlékeztetett arra, hogy
kormánya már 1998 és 2002
között is – amikor nem volt
tagja az ország az Európai
Uniónak – képes volt olyan
gazdaságpolitikát megvalósíta-

ni, amivel 4 százalék fölé emel-
kedett a gazdasági növekedés.

Orbán Viktor kitért arra is,
hogy Zalaegerszeg mellett más
helyszínek is szóba kerültek a
tesztpálya helyszíneként. Hoz-
zátette, hogy a zalai születésû

oktatási ál-
lamtitkár, pol-
gármester és or-
szággyûlési képviselõ erõtelje-
sen képviselték szülõföldjük
érdekeit, hogy olyan nagybe-
ruházást találjanak, ami azt
üzeni, hogy Zalaegerszegnek
van jövõje.

A mi jövõképünk a hagyo-
mányos európai élet, ami a
„munkára, az innovációra és a
teljesítményre akarja építeni
az európai jövõt”, de a fejlõdés
mellett az értékek megõrzésé-
rõl is gondoskodni kell. Ki kell
állni „a családok, a nemzeti kö-
zösségeink, az egyházi közössé-
geink, a gyermeknevelés hagyo-
mányos formái, a hagyományos
családmodell mellett, amit ösz-
sze lehet illeszteni azzal a ha-
talmas lendületû ipari fejlõdés-
sel, amit nem tudunk elkerülni”.

Mi „magyar Magyarorszá-
got akarunk, a mi munkaerõ-
tartalékainkat akarjuk mozgó-
sítani, nem akarunk bevándor-
lókat, migránsokat”. A mi sze-
münk elõtt egy teljesítményre,
munkára, innovációra és ha-
gyományos értékekre épülõ

Palkovics László
Balaicz Zoltán

Vigh László

európai jövõ áll, meggyõzõdé-
sünk, hogy egy ilyen Európá-
ban mi magyarunk helyt tu-
dunk majd állni – fogalmazott
Orbán Viktor.

Vigh László, a térség or-
szággyûlési képviselõje, a pá-
lya miniszteri biztosaként ar-
ról beszélt, hogy napra ponto-
san egy évvel ezelõtt jelentette
be a kormányfõ a Mûegyete-
men tartott, a Jövõ autói címû
konferencián a zalaegerszegi
jármûipari tesztpálya építését.
Hangsúlyozta, hogy a tesztpá-
lya kapcsán a hazai ipar, a
felsõoktatás, a kutatás-fejlesz-
tés a szakmai értelmiséggel
„Magyarország jármûipari Szi-
lícum-völgyét” teremtheti meg.

Balaicz Zoltán, Zalaeger-
szeg polgármestere azt emelte
ki, hogy a városban 2015-ben
1800 új munkahely jött létre,
tavaly további 1200-zal nõtt az
álláshelyek száma, idén pedig
a vállalkozások jelzései és a
befektetõi tárgyalások alapján
várhatóan újabb ezer munka-
helyet hoznak létre.

Utalt arra is, hogy a kö-
vetkezõ években elindulhat a
8-as fõúttal és Vasvárral össze-
kötõ gyorsforgalmi út terve-
zése, ami majd Ausztria, Né-
metország, és Nyugat-Európa
felé jelent kapcsolatot a zalai
vállalkozásoknak.

Forrás: MTI, Zalatáj

Balról Vigh László, Orbán Viktor és Balaicz Zoltán.

Petrikeresztúr Község Ön-
kormányzata

Keresztúri
Kamra

Borvári Lili

termelõi közös-
ségének neve a

. Az önkormányzat fog-
lalkoztatásában álló közmun-
kások és egyéb dolgozók se-
gítségével folyik a termelés,
termékelõállítás a háromszáz-
hetven fõs településen.

polgármester-
asszony elmondta, hogy igye-
keznek a közmunkaprogram
adta lehetõségeket maximá-
lisan kihasználni. Jelenleg 7 fõ
dolgozik, 100%-os támogatás-
sal a településen. A közmun-

Keresztúri Kamra Termelõi Közösség
kások egy 4000 négyzetméte-
res közösségi kertet mûvelnek,
ahol burgonyát, zöldségeket és
gyógynövényeket termelnek. A
megtermelt zöldségeket hely-
ben értékesítik, illetve fel is
dolgozzák ezeket. Savanyúsá-
got, lekvárokat, szörpöket állí-
tanak elõ, melyet a helyi la-
kosság és a tervek szerint a
késõbbiek során a tájházban a
faluba látogató érdeklõdõk, tu-
risták is meg tudnak vásárolni.

Az önkormányzat a tavalyi
évhez hasonlóan idén is fog-
lalkozik laskagomba termelés-

sel és tojótyúkok tartásával. A
polgármester asszony elmond-
ta: nagyon fontosnak tartják,
hogy lehetõség legyen minél
több helyi élelmiszer meg-

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

vásárlására, melyrõl tudják,
hogy tiszta, vegyszermentes. A
helyi lakosság keze munkáját
dicséri és bevételt is hoz az
önkormányzatnak.
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2017. május 20-án ap-
raja és nagyja busszal indult a
fõvárosba. Az elsõ úticél az

látogatása volt. Az
út során volt idõ múltidézésre,
hosszas beszélgetésekre.

Buszunk a Duna partján
állt meg, így a másik parton
levõ méltán híres épületeket is
megcsodálhattuk, köztük a

és a
. A Parlamentben idegen-

vezetõ kíséretében megtekin-
tettük a felsõházi társalgót, a
kupolacsarnokot – benne a
Magyar Szent Koronával, jo-
garral és országalmával, vala-
mint a magyar uralkodók szob-
raival. Megcsodálhattuk a min-

Böde

Országház

Ha-
lászbástyát Budavári Pa-
lotát

Bödeiek Budapesten

denki számára ismert díszlép-
csõházat, parlamenti üléster-
met is. Igaz, sétánk elég tem-
pósra sikerült, de bármelyik
magyar állampolgár megte-
kintheti mindezt, ha az Or-
szágházban jár!

Délutánunk a Camponá-
ban folytatódott. Mindenki sa-
ját maga dönthette el, hogy a
Tropicariumban a tenger cso-
dálatos világát – cápákkal és
rájákkal tarkítva – tekinti meg,
vagy a CSOPA-ban izgalmas
játékokat próbál ki, esetleg
kísérleteken vesz részt.

Kicsit fáradtan, de élmények-
kel gazdagodva tértünk haza.

(b)

Az Országház elõtt…

A magyar kormány célja,
hogy a 2014-20 programozási
idõszakban az európai uniós
forrásokból finanszírozott pro-
jektek minél hatékonyabban
és gyorsabban valósuljanak meg.

A
ezért a Terület- és

Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) keretében a
megyei kedvezményezettek ol-
dalán felmerülõ feladatok el-
látásának támogatására ország-
szerte információs napokat
szervez. Az információs napo-
kon a fenti célok elérése érde-
kében workshop keretében
kerül sor a TOP projektek
megvalósításában érintett 18
megye kedvezményezettjeinek
felkészítésére a hatékony pro-
jektvégrehajtás érdekében.

A Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program
(TOP) eredményeirõl, vala-
mint Zala megye TOP kereté-
ben elérhetõ forrásai, lehetõsé-
gei témában a
Nemzetgazdasági Minisztérium
(NGM) európai uniós források
felhasználásáért felelõs állam-
titkára, helyettes
államtitkár, , a
Zala Megyei Közgyûlés elnöke
és fejlesztési
biztos sajtótájékoztatót tartott
minap a Megyeházán. Ezen
részt vett

Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium

Rákossy Balázs,

Oláh Gábor
dr. Pál Attila

Manninger Jenõ

Szabóné Mileji Ágo-

Zala megye 100 százalékosan kihasználja a forrásokat

ta, a Magyar Államkincstár
Zala Megye Igazgatóságának
vezetõje is.

Rákossy Balázs elmondta,
hogy a TOP 2014-2020 között
1300 milliárd forintos fejlesz-
tési forrást biztosít a megyék-
nek és a megyei jogú városok-
nak. Újdonság, hogy amíg ed-
dig központilag születtek a
döntések az elosztásról, most
már helyben történik ez. Az
1300 milliárdos összegbõl 800
a megyéknek, 500 a megyei
jogú városoknak jut. Az állam-
titkár részletezte a zalai elosz-
tási viszonyokat is. A megye
23, Zalaegerszeg 16,8, Nagyka-
nizsa 8 milliárdból gazdálkod-
hat, a két város esetében ez az
összeg bõvül a Modern Városok
Programból jutó támogatással.

Ezek az összegek Zala me-
gye esetében elsõsorban a gaz-
dasági infrastruktúra fejlesz-
tésére (3 milliárd forint), tu-
rizmusra (2,2), közlekedési be-
ruházásokra (3,7), foglalkozta-
tási célú fejlesztésekre (1,8)
fordíthatók. A nyertes pályá-
zókkal a tervek szerint június
közepére megkötik a szerzõ-
déseket a Magyar Államkincs-
táron keresztül, amely biztosít-
ja és garantálja a szükséges
összegeket.

Oláh Gábor elmondta,
hogy a nyertes pályázókkal a

mai workshop keretében mód
nyílott a beszélgetésre. Megje-
gyezte, hogy a támogatás 100
százalékos intenzitású, vagyis
nem kell önerõt biztosítani.

Manninger Jenõ arról szólt,
hogy sikerült elérni a kitûzött
célt. Valamennyi pályázati for-
rásra elegendõ jelentkezõ volt.
Ez a pályázati kiírás egyben
kiváló igényfelmérésnek is bi-
zonyult.

Dr. Pál Attila megjegyezte:
összesen 233 pályázat érkezett

30 milliárd forintos igénnyel.
Az elsõ körben 9,8 milliárd
forint sorsáról döntöttek, 45
település jutott támogatáshoz.
Hamarosan elbírálják a további
pályázatokat is, s elmondható
lesz, hogy Zala megye 100 szá-
zalékosan kihasználja az uniós
forrásokat. A megyei közgyûlés
elnöke kiemelte a programban
résztvevõk segítségét, megem-
lítve a Magyar Államkincstár
Zala Megyei Igazgatóságát is.

E.E.

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”!Ha elolvasta, adja tovább!

Közép-ZalaKözép-Zala

Balról: Manninger Jenõ, dr. Pál Attila, Szabóné Mileji Ágota,
Rákossy Balázs és Oláh Gábor.
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ÉLETHÛ PORTRÉK KÉSZÍTÉSE
fénykép alapján!

Ács Edit, Hagyárosbörönd, Fõ út 37.
Telefon: 06-30-676 1383

E-mail: annaedit9@freemail.hu

Május elsõ vasárnap dél-
utánján nagy szeretettel, oda-
figyeléssel várták a

anyukákat, nagyma-
mákat, dédmamákat, kereszt-
anyákat és pótmamákat a kul-
túrházban. A hagyományosnak
számító rendezvényen gyere-
kek, fiatalok és felnõttek
mondtak köszönetet a sok
jóért, gondoskodásért, szerete-
tért, amiket az anyukák adnak
minden családban.

A legkisebbek versekkel, fu-
rulyajátékkal, dalokkal készül-
tek. A felnõttek jeleneteket, tör-
téneteket adtak elõ az anyaság
viszontagságairól, kihívásairól.

A köszöntötteket virággal
várták, majd uzsonnával ven-
dégelték meg.

petrike-
resztúri

Édesanyák köszöntése Petrikeresztúron

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Az „Intézményi ellátásról a
közösségi alapú szolgáltatá-
sokra való áttérés fejlesztése -
intézményi férõhely kiváltás
2023-ig” címû pályázat kere-
tében fogyatékos személyek
lakhatási feltételeinek kialakí-
tása a településen, lakóépüle-
tek (lakóotthonok) építésével
kapcsolatban lakossági fórum
megtartására került sor minap

.
A fórumon ,

a Szociális és Gyermekvédel-
mi Fõigazgatóság Zala Megyei
Kirendeltségének igazgatóhe-
lyettese válaszolt a kérdésekre.

A témára a késõbbiekben
visszatérünk.

Babosdöbrétén
Zimborás Béla

Lakossági fórum

Élénk érdeklõdés kísérte a
fórumot.

Szeretettel, odafigyeléssel várták az ünnepelteket.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,

fax: 92/596-937,
e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu
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A
még nincs vége a tanévnek,
hiszen a nyári programkaval-
kád most kezdõdik igazán.
Tanév közben 24 környékbeli
falu gyermekei sajátították el
az úszás tudományát. A helyi
óvodások 3 úszásnemet tanul-
nak meg, mire iskolába men-
nek. Nyár elején azonban még
nagyobb igény mutatkozik ar-
ra, hogy minden gyermek
„vízbiztos” legyen a nyári nya-
ralásra. A medence reggeltõl
estig gyermekzsivajtól hangos,
teljesen benépesül, nincs üres
óra, nincs szabad perc.

teskándi uszodában

Nyári programok a teskándi tanuszodában
Akik még most szeretné-

nek úszni tanulni, akár min-
den nap látogathatják a tan-
uszodát. Két héten keresztül
10 alkalmas úszótanfolyamok
várják kezdõ, közép, és haladó
szinten az érdeklõdõket. Ezen
kívül 4 héten keresztül úszó-
tábor fogadja az 5-10 éves kor-
osztályt heti turnusokban. Ez
az elfoglaltság sok szülõ vál-
láról leveszi a terhet a nyári
szünetben, hiszen reggeltõl es-
tig itt vannak a gyermekek. A
délelõtti, délutáni úszásoktatás
nagyon hasznos idõtöltés a
nyári melegben. Mellette kéz-

mûves, és szabadtéri foglalko-
zások teszik vonzóbbá a napokat.

Az uszoda nem feledkezik
meg a felnõttekrõl sem. Min-
den reggel 6:30-tól szabad-
úszással indul a nap, hiszen
minden korosztály számára
szükséges e könnyed mozgás.
Este 18 órától az úszás mellett
felnõtt oktatás, vízi torna segít
megszabadulni a felesleges ki-
lóktól. Speciális eszközök te-
szik változatossá a vízben való
mozgást, javítják a közérzetet.
Az infra és a finn szauna szin-
tén reggeltõl estig a vendégek
rendelkezésére áll. A teskándi
tanuszoda a nyári leállás után

õsztõl újra várja régi, és új
vendégeit. Új csoportokban
kezdõ, középhaladó, haladó
szinten minden korosztály szá-
mára indulnak oktatások. A
helyi gyermekeken kívül a
környékbeli óvodák, iskolák
már elõre foglalják a helyeket.
Zalaegerszegrõl szintén szép
számban érkeznek gyermekek
szülõkkel, hogy itt sajátíthas-
sák el az úszás tudományát.

Minden korosztálynak szük-
sége van az egészséges élet-
módra, csak tenni kell érte!

Címünk: Teskánd, Rákóczi
u. 22. Telefon: 92/570-084

Cseke Tiborné

Sokan tanulnak meg Teskándon úszni.
TESKÁNDI FALUNAP

2017 elõzetes program
VIDÁMPARK, BÜFÉ, ÉTKEZÉSI LEHETÕSÉG,

FOCI, SPORT, EGÉSZSÉGMEGÕRZÕ
PROGRAMOK, BÁL ÉS KULTURÁLIS

PROGRAMOK, BEMUTATÓK A SPORTPÁLYÁNÁL
FELÁLLÍTOTT SÁTORBAN

JÚLIUS 14. PÉNTEK

JÚLIUS 15. SZOMBAT

JÚLIUS 17. VASÁRNAP

22 ÓRÁTÓL BÁL, ZENE: FÁRAÓ EGYÜTTES
a belépés teskándi lakosoknak

(lakcímkártya felmutatásával) ingyenes,
másoknak 1000 Ft

09,00 SPORTPROGRAMOK, FÕZÕ VERSENY -
göcseji húsételek

14,00 Teskándi gladiátorok viadala
15,00 Ünnepélyes megnyitó, eredményhirdetés

Maxima életmódklub
Helyi ovisok mûsora
Judo bemutató
Latin Dance Fitness Reggaeton
IgazgyöngyHagyományõrzõ Egyesület

Merics Niki slágerek
Szélrózsa Néptánckör

KÍSÉRÕ PROGRAMOK: VÉRNYOMÁSMÉRÉS,
VÉRCUKORMÉRÉS, VÍZIFOCI, UGRÁLÓVÁR,),

TEREPJÁRÓ BEMUTATÓ, KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS,
ARCFESTÉS, Z.A.L.A. AIRSOFT CSAPAT

a belépés teskándi lakosoknak ingyenes
(lakcímkártya felmutatásával), másoknak 1000 Ft

14,00 ÓRÁTÓL KUPAMÉRKÕZÉSEK
19,00 EREDMÉNYHIRDETÉS

16,00 Szandi

18,.00 Öregfiúk labdarúgó mérkõzés

22 ÓRÁTÓL BÁL, JÁTSZIK A FORTE EGYÜTTES

TECHNOROLL KUPA; Németh István emléktorna

17.00 Lagzi Lajcsi

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

•
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi

férõhelyeire
A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Megyei Köz-

gyûlés 9/2000.(IV.18.) KR rendelete alapján történik. A
pályázat lebonyolítója a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal.

Akollégiumiférõhely elnyeréséreaz a hallgató pályázhat, aki
• állandó lakóhellyel rendelkezik Zala megyében,
• érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik valamelyik

pécsi egyetem vagy fõiskola nappali tagozatán, illetve
tárgyévben felvételt nyert és megfelel azon egyetem és
fõiskola kollégiumi férõhely elbírálási szempontjainak,

• kollégiumi helyét nem fegyelmi okból veszítette el, és
• akit nem zártak ki a 9/2000. (IV. 18.) KR rendelet 3. (4)

bekezdésében foglalt szabályok megszegéséért. (Amennyiben
a hallgató bármely okból nem tart igényt az általa elnyert
férõhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat
kiírójának.

A férõhely másnak nem adható át.)

• a hallgató szociális körülményei, melyek a kollégiumi
ellátást indokolttá teszik.

• a hallgatónak az elbírálást megelõzõ félévben elért jó
tanulmányi eredménye (elsõ évfolyamos hallgató esetén az
érettségi eredménye), választott szakterületével vagy más tanul-
mányaival összefüggõ kiemelkedõ teljesítménye.

A kollégiumi férõhelyre pályázni adatlappal (és a szükséges
mellékletek csatolásával) lehet.

A pályázati adatlap kötelezõ mellékletei:
• a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hivatalos

igazolása, elsõ évfolyamos hallgató esetén érettségi bizonyít-
vány másolata, valamint felsõoktatási intézmény igazolása a
felvételrõl,

• tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási igazolás)
• a jövedelem típusának megfelelõ igazolások (munkáltatói

kereset, NAV jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíjszerû
rendszeres szociális ellátásokról szóló igazolás, önkormányzat,
munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátásról szóló
igazolások, és egyéb a kollégiumi ellátást indokoló (pl. egész-
ségügyi rászorultságról szóló) dokumentumok.

Az adatlap átvehetõ, illetve igényelhetõ megcímzett, felbé-
lyegzett válaszborítékkal a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal
Szervezési Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.),
vagy letölthetõ a Zala Megyei Önkormányzat honlapjáról
(www.zala.hu).

A pályázatot a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal címére
(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) 1 példányban, postai
úton, vagy személyesen kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal Telefon: 92/500-722.

> A kollégiumi férõhely egy tanítási évre vonatkozik.
> Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt az

általa elnyert férõhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a
pályázat kiírójának.

> A férõhely másnak nem adható át. E szabály megszegése
kizárást jelent a tanulmányok teljes idejére.

> Azonos feltételek esetén elsõbbséget élveznek a megye
kisebb településén élõ hallgatók.

1. A pályázat benyújtásának feltételei:

2. A pályázat elbírálásának szempontjai:

3. A pályázat benyújtásának módja:

4. A pályázatok beérkezésének határideje:
2017. augusztus 10.
A pályázók értesítése az elbírálásról:

2017. augusztus 31-ig.
5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül hagyó

pályázó automatikusan kizárja magát a részvételbõl.
6. Egyéb:

§

Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiapark
Tel: 0692/351-320; furdo@lenti.hu; www.lentifurdo.hu

Lenti Termálfürdõ
„a pihenés oázisa Zalában”

A csúszdás

élménymedence

június 3-tól nyitva!

A csúszdás

élménymedence

június 3-tól nyitva!
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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

HITEL, BIZTOSÍTÁS, INGATLAN
19 év szakmai tapasztalattal

•

•

•

Személyi kölcsönök, 75 éves életkorig, minimálbértõl,

vállalkozóknak, õstermelõknek is. Készpénzben kapott fizetés,

meglevõ hitel nem akadály. Adósságrendezésre is!

Lakáshitelek, felújítási hitelek, induló banki költségek

nélkül is. Adósságrendezés. CSOK ügyintézés.

28 biztosító társaság kínálata egy helyen: lakás,- kötelezõ

gépjármû,- casco,- utas,- élet,- baleset,- nyugdíj,- vállalkozói,

- mezõgazdasági, ipari biztosítások.

• Ingatlan hirdetésfelvétel: 92 ingatlanos weblapon jelentetjük

meg ingatlanát, közvetítõi jutalék nélkül!

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Közép-Zala Hirde
ssen

nálu
nk !


