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Nagylengyeli templom

Idősek napja Petrikeresztúron
A település vezetése rendkívül fontosnak tartja, hogy
minden korosztályra figyelmet
fordítson, ezért rendezik meg
évente minden tavasszal az
idősek napját. 2018-ban a hatvanadik életévüket betöltő lakosok kaptak meghívót az
eseményre.
Délután négyre várták a
vendégeket, aperitiffel köszöntötték őket. A település polgármestere, Borvári Lili megható
beszédet mondott, melyben arra kérte a vendégeket, hogy
adják át tudásukat, tapasztalataikat a fiataloknak. Olyan
fontos értékek, mint a régi re-

ceptek, a seprűkötés, a rétesnyújtás ne merüljenek a feledés
homályába. Arra kérte az időseket, hogy meséljenek az unokáknak, adják át élettapasztalatukat, bölcsességüket. Majd a
polgármester asszony köszöntötte a falu legidősebb lakosait:
Lukács Józsefet és Szilágyi
Gyulánét.
A köszöntő után színvonalas kulturális műsorral szórakoztatták az egybegyűlteket.
Elsőként a településen élő gyerekek és felnőttek készültek
kulturális műsorral. A gyerekek
verseit a Petrikeresztúri Dalkör
énekei színesítették, akiket Csi-

Színvonalas kulturális műsorral szórakoztatták a résztvevőket.

zyné Gócza Ildikó kísért gitáron.
A helyiek műsorát követően
Pálfi Tiborné és Háriné Vida
Hajnalka, a Magyar Vöröske-

reszt helyi vezetői köszöntötték
a jubileumi véradókat. Vass Rozália 60-szoros véradót, Csóka
Tibort és Kissné Pais Ildikót,
(Folytatás a 2. oldalon)
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Nagylengyel eredményesen pályázott

Az óvoda fejlesztésére is sor kerül.

Nagylengyel Község Önkormányzata az elmúlt időszakban
több európai uniós pályázati
kiírás kapcsán is sikeresen szerepelt. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
(TOP) keretében, „A foglalkoztatás és az életminőség
javítása családbarát, munkába
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével”
című pályázati felhívás keretében megvalósuló „Óvodafej-

lesztés és mini bölcsőde kialakítása Nagylengyelben” c.
pályázata április hónapban elindult. A projekt keretében
óvodafejlesztés történik és kialakításra kerül egy mini bölcsőde is. A fejlesztés befejeztével egy épületben működik
majd a két egység, közös szervezetben, de önálló szakmai
követelmények mentén.
A beruházás specifikus célja a településen és ellátási kör-

Idősek napja Petrikeresztúron

zetében a 3 éves kor alatti
gyermekek napközbeni elhelyezése és a 3-6 éves gyerekek
óvodai elhelyezésének támogatása, minőségi fejlesztése.
Szintén pályázati cél, hogy
fejlesztő szoba és tornaszoba is
készüljön, továbbá bölcsődei
foglalkoztató, öltöző és vizesblokk is kialakításra kerüljön,
bővítés által. Emellett átalakítás történik a játszóudvaron
és a biztonságosabb parkolást
lehetővé tevő személygépkocsi
parkolók is helyet kapnak. A
fejlesztési munkálatokhoz kapcsolódik a feladatellátáshoz
szükséges eszközök beszerzése is. A teljes felújításon
átesett épületet az ősz folyamán vehetik újra birtokba a
gyerekek és az óvoda dolgozói, akik addig a faluház-

ban fogják tölteni a mindennapokat.
A tavasz folyamán elindul
két további pályázat az Emberi
Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program (EFOP) keretében is.
A „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben”
elnevezésű pályázat Petrikeresztúr községgel együttműködve, Zalalövőt és térségét
összefogó konzorcium keretében valósul meg. Rövidesen
kezdetét veszi „Az egész életen
át tartó tanuláshoz való hozzáférés biztosítása” című pályázat is, így a két projektnek köszönhetően a következő években különböző korosztályoknak szóló és változatos tematikájú szakkörök, foglalkozások,
előadások és rendezvények valósulhatnak meg a településen.

Tojáskereső túra és kézművesség
A hagyományos programokat az idei évben is megszervezték Petrikeresztúron. A
helyiek örömmel mennek sétálni minden évszakban. A
feladatokkal tarkított kirándulásokat a kisgyerekek is nagyon élvezik, így a családok
együtt túrázhatnak. Az idei
évben is járt a nyuszi a petrikeresztúri erdőkben, ahová a
szervezett túra keretében
nagyszombat délelőtt látogat-

tak el. Az erdőben elrejtett
rejtvényeket megoldva tudták
a résztvevők teljesíteni a feladatokat, melyért csoki tojást
kaptak.
A húsvéti kézműves foglalkozásokon hagyományosan
tojásfestéssel foglalkoztak. Készültek gyönyörű festett és
szalvétatechnikás tojások is,
melyeket hétfő reggel örömmel adhattak a kislányok a
locsolóknak.

Tudósítókat keresünk!
A közös vacsora sem maradhatott el.

(Folytatás az 1. oldalról)
akik számos alkalommal segítették a vérre szoruló betegeket.
Majd a Zalaszentmihályi Nótakör műsora következett, tagjai Csordás Tibor vezetésével
nótákat, katonadalokat adtak
elő. Az aranyminősítésű kórus
frenetikus hangulatot teremtett,
megidézte a kedves, régi emlékeket minden vendég szívében.
A vacsora töltött csirke,
rizs, gombapörkölt és savanyú-

ság volt, melyet a Keresztúri
Kamrában készítettek. A vacsora előtt mindenki ajándékot
kapott, egy bekeretezett fényképet, ami a településen készült.
Az este vidám nótázással
zárult, Csordás Tibor harmonika kísérettel elénekelte minden
vendég nótáját. A sok megindító dal, a sok-sok régi emlék
könnyet csalt a vendégek szemébe.

A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu
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Jelentősen csökkent a regisztrált bűncselekmények száma
Ülést tartott a megyei közgyűlés
A Zala Megyei Közgyűlés
2018. április 26-i ülésén a testület meghallgatta dr. Sipos
Gyula megyei rendőrfőkapitány beszámolóját Zala megye
közbiztonsági helyzetéről és a
közbiztonság további javítása
érdekében tett intézkedésekről.
Elhangzott, hogy az elmúlt évben jelentősen csökkent a regisztrált bűncselekmények száma, s csökkenő tendenciát mutat a közterületen elkövetett bűncselekmények száma is. A bűncselekmények struktúrájában nem
látható elmozdulás, továbbra is
a vagyon elleni bűncselekmények domináltak.

Napjaink kihívása ugyanakkor az internetes bűncselekmények – jelentős látencia melletti
– terjedése. Kiemelte, hogy az
előző évvel összehasonlítva jelentős, 32,0 %-os csökkenés
következett be az összes idegenrendészeti eljárás számában,
s az eljárás alá vont személyek
döntően európai országok állampolgárai voltak, akik főként
gazdasági jellegű migránsok, és
a jobb megélhetés reményében,
viszont megfelelő utazási okmányok hiányában próbálkoztak a tiltott határátlépések elkövetésével. Sajnálatos ugyanakkor, hogy ismét növekedett a

Barangolás a Kis-Fátrában

Fotó: Gedeon Tamás
A kilátás kárpótolt a fáradtságért.

Közép-Szlovákia északnyugati részén helyezkedik el egy
hegyvonulat, amely a Kis-Fátra nevet viseli. A tavalyi évben
erre a vidékre szervezett kirándulást Szalai Attila és Gedeon
Tamás. A hegyvonulat felfedezéséhez csatlakozott még Andrasek Evelin és Marcell, Dervalics László, Petra és László,
Czett Gergő és Mátyás, Vertetics András.
Az eddigi évekhez hasonlóan most is készültek élménybeszámolóval a túrázók. A teskándi Kemence-házban a hallgatóság képeken keresztül csodálhatta meg a kis-fátrai hegyvonulat mélységeit és magasságait. Az időjárás tekintetében
sem panaszkodhattak, kezdetben az esőfelhők csak riogatták
őket, majd csak az egyik este
áztatták a földet. A gazdag élő-

világgal és természeti látnivalókkal borított vidék bőven
szolgáltatott úti célokat. Útjaik
során különböző karsztokat,
barlangokat is bejártak, vagy
éppen egy vízesés mellett haladtak el és természetesen fenyvesekből sem volt hiány. Ha elfogyott volna a frissítő a kulacsból, akkor is könnyen lehetett pótolni egy közeli forrásból. A friss, hűs vízre amúgy is
nagy szükség volt a szintkülönbségek leküzdéséhez. Volt
olyan nap, hogy 1000 méternyi
különbséget is le kellett küzdeni. A hat nap alatt nem is a
túrák hossza adta kihívást, hanem a hegyre fel és lemenetel.
Ez legalább biztosította, hogy
éjszaka nem telt álmatlanul.
A társaság jövőre a Fogarasi-havasokra tervezi a túrát.
T.B.

Dr. Sipos Gyula megyei rendőrfőkapitány tartott beszámolót.

személyi sérüléssel, illetve halállal végződő közúti balesetek
száma, amelyek döntő többségét a sebesség helytelen megválasztása okozta. Kiemelendő,
hogy jelentősen megnőtt a kerékpárosok által okozott balesetek száma, amelyek nagy részénél szerepet játszott az ittasság is.
Fontos feladatként tekint a
rendőrség a bűnmegelőzésre,
melynek keretében számos újítást is bevezettek az elmúlt
években, s továbbra is kiemelt
figyelmet fordítanak a fiatalok
és az időskorúak tájékoztatására. A lakosság biztonságérzetének megerősítése érdekében –
az önkormányzatok kérésének
megfelelően – igyekeznek biztosítani, hogy a körzeti megbízottak minél több szolgálati
időt tölthessenek a területükön.
A Zala Megyei Közgyűlés
elfogadta a beszámolót.
A következőkben a Zalaerdő Zrt. tevékenységéről kapott
tájékoztatást a közgyűlés, kiemelve az erdőgazdálkodást és
a megyei célokkal összhangban
lévő turisztikai, közjóléti fejlesztéseket és tevékenységeket,
mint például az egyre népszerűbb erdei iskolákat, illetve a
személyforgalmat is bonyolító
erdei vasutakat.
2018. július 1-én hatályba
lép a büntetőeljárásról szóló
2017. évi XC. törvény, melynek rendelkezései megváltoztatják a fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban résztvevő ülnökök összetételére vonatkozó
szabályokat, ezért szükségessé
vált 1 ülnök soron kívüli meg-

választása a Zalaegerszegi Törvényszékhez. A megyei grémium a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala
Megyei Kirendeltsége javaslatára Horváthné Szép Rózsát választotta ülnöknek az érintett
szakterület képviseletében.
A megyei értékek kategóriáinak bővülése miatt új tagokkal bővítették a Zala Megyei
Értéktár Bizottságot, így a közgyűlés döntése alapján Horváth
Gyula, a ZMKH Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály főosztályvezetője az agrárés élelmiszergazdaság, Szakály
István, a Zalaszám-ZAC ügyvezető igazgatója pedig a sport
kategória képviseletét látja
majd el a bizottságban.
A Zala Megyei Önkormányzat és a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti
Közösség közel 30 éve tartó
együttműködése alapján, amely
jelentős mértékben segíti a Muravidéken élő magyarság nemzeti
kultúrájának, hagyományainak
megőrzését és a kétnyelvű oktatás intézményeinek működését,
ez évben is 1 millió forint összegű támogatás nyújtásáról döntött a közgyűlés a szervezet által
meghatározott tevékenységek
megvalósítása érdekében.
Jóváhagyta a testület a Zala
Megyei Önkormányzat vezető
partnersége mellett megvalósítandó, az Interreg V-A. Ausztria-Magyarország Program keretében WoMen-Puls elnevezésű, 85% ERFA és 10% nemzeti
hozzájárulással támogatott pályázat benyújtását.
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* Múltidézés Flam rajzaival Göcseji kerámia tanfolyam
Matekdoli előtt

A tanfolyam ingyenes volt mindenki számára.
– Megkínálhatom egy marihuánás cigivel tanár úr? Nekem
bevált…
(2002.11.28.)

A kórus és a szólista

(2003.01.16.)

Nyomós érv

– Nem értem, miért ilyen szkeptikus Kovács szaki, hiszen az
EU-ban is annyi mákos gubát ehet, amennyi csak magába
fér!...
(2003.02.27.)

Az EFOP-1.3.5-16-201600928 Társadalmi szerepvállalás erősítése és közösségek fejlesztése a Tuttu Mikka-Makka
Gyermek és Ifjúsági Egyesület
szervezésében című több éves
projekt keretében a petrikeresztúri családok számtalan
programon vehetnek részt az
idei évben is. Áprilisban indult
a Göcseji Kerámia Műhelyfoglalkozások is, mely hat alkalommal kerül megrendezésre. A
keddi napokon 3 órás intervallumokban ismerkedhetnek
meg a résztvevők az agyag,
mint anyag rejtelmeivel.
A gyakorlati kurzuson részt
vesznek kisiskolás gyerekek és
felnőttek egyaránt. Minden alkalommal egy-egy tematikus
programon dolgoznak egyénileg, Págyi Zsóka szakképzett
keramikus vezetésével. A gyakorlati ismereteken túl minden
alkalommal a művészettörténet
egy-egy fontos korszakával is
megismerkednek a résztvevők,
mely a fazekasság, a kerámia
szempontjából lényeges.
Págyi Zsóka elmondta,
hogy a foglalkozássorozat so-

rán szakmai útmutatást kapnak
a résztvevők, de ennyi idő után
senki nem lesz keramikus. A
foglalkozások fő célja a szabad
alkotás, ismerkedés az agyaggal. Fontos, hogy a fiatalok,
gyerekek bepillantást nyerjenek
egy szakmába, mely a későbbiek során életpályamodell is
lehet számukra. Minden résztvevő ismereteket sajátít el a
kerámiaművészetről, a technikáról egyaránt.
A tavalyi évben került átadásra a településen egy profi
kerámiaműhely is koronggal és
kemencével. Az időjárási viszonyokat figyelembe véve
tartják a foglalkozásokat a kerámia műhelyben vagy a
kultúrházban. Lesz lehetőség
korongozni is a későbbiek
során, de ez egy nagyon nehéz,
sok gyakorlást igénylő technika, mondta el a tanfolyam
vezetője. A tárgyakat szárítás után kiégetik és a legvégén mindenki haza viheti a
sajátját.
A tanfolyam minden helyi
és nem településen élő számára
ingyenesen valósult meg.

* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, Flamot,
vagyis Farkas Lászlót. 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 Közép-Zala nyomtatott számaiban
a múltba tekintünk. A válogatás az adott korba repíti vissza
olvasóinkat, s bennünk is felidézi a Flammal együtt töltött
éveket.
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Tavaszi faluszépítés Hottón Lélekemelő szép ünnepen
A Föld Napja alkalmából
tavaszi faluszépítő szemétszedést rendeztek április 28-án,
szombaton Hottón, s annak településrészén, Zalaszentmihályfán, továbbá a bekötő utak mentén. A környezetvédő akcióhoz
az önkormányzat minden szükséges felszerelést és eszközt
biztosított.
Vincze Ferenc polgármester
így összegezte az akciót:
– A legszemetesebb részek
a Hottót és Teskándot összekötő útszakasz melletti árkok

voltak, itt közel egy tucat zsák
hulladékot gyűjtöttünk össze.
Ennek jelentős része energiaitalos doboz volt. A belterületi
utak környéke meglehetősen
tiszta volt.
A jól végzett munka után a
faluházban két természetfilmet
vetítettek – egyet a gyermekeknek, egyet a felnőtteknek –, majd
játékra, szalonnasütésre került sor.
Másnap, vasárnap a zalaszentmihályfai falurészen, a pajtaszínház mellett felállították a
település májusfáját.

Brenner János boldoggá avatása

A zarándokcsapat ifjú tagjai, a háttérben pedig Horváth Zoltán,
Tófej polgármestere.

Gyülekezés a környezetvédő akció előtt.

A plébániánkhoz tartozó településekről (Baktüttös, Gutorfölde, Pusztaederics és Tófej)
tevődött össze az a lelkes kis
zarándokcsapat, amelynek tagjai elindultak május 1-jén Szombathelyre, Brenner János atya
boldoggá avatására. Négy fiút ért
az a megtiszteltetés, hogy a 700
minisztráns között képviselje
településeinket. Tanácsos volt
időben elindulni, így találtunk
olyan helyet, ahonnan a bensőséges, szép ünnepet követhettük, bekapcsolódhattunk lelkileg a felemelő ünneplésbe.
Több órát töltöttünk az Emlékmű-dombon, mégis hamar

Közel egy tucat zsák szemét gyűlt össze.

Hatalmas tömeg kísérte figyelemmel a szertartást.

Megérdemelt pihenő…

Brenner János a kommunizmus áldozataként halt vértanúhalált.

eltelt. A gyermekek is folyamatosan, értően követték a történéseket, s ha nem is értették a
nyelvet, a kezükben lévő füzetecskéből magyarul is mindent kiolvashattak, láthatóan tették is ezt. A szép ünnepen ez
valódi testi és lelki feltöltődést
eredményezett. Jól esett a szentmise után a fagylalt és vidám
együttlétben telt a hazafelé vezető út is. A minisztráns fiúknak az ünnepi alkalomra új
ruha készült, köszönet Sabján
Attila szabó mesternek az
igényes, szép és gyors munkáért.
(g.l.)
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Beruházások Zalaegerszegen
4 EKD támogatás, 400 új munkahely

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

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

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

• Bérfőzés

• Kereskedelmi főzés

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

Hu

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

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.
Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037
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Göcsej felkerekezése
A Tuttu Mikka-Makka
Gyermek és Ifjúsági Egyesület
a Társadalmi szerepvállalás
erősítése és közösségek fejlesztése című pályázat keretében a
tavalyi évben húsz kerékpárt
vásárolt. Ezek kölcsönözhetőek
a településen, a tájszoba mellett. A programban kerékpártúrákat szerveznek, ahol mindenki ingyenesen kap biciklit a
túrára.
Április 14-én, szombaton
egy lelkes csapat, melyben kisiskolások és felnőttek egyaránt
tekertek, neki indult Göcsej

felkerekezésének. A természeti
adottságokat és a résztvevők
fizikai állapotát figyelembe
véve állítják össze a túrákat
minden alkalommal. Az idei év
első kirándulása 8,9 kilométer
volt, mely nem tűnik soknak,
ha egy alföldi területen teszi
meg az ember. Azonban Zalában igazán embert próbáló
tud lenni egy ekkora táv a nagy
domborzati
különbségeknek
köszönhetően.
A délutánt felölelő kiránduláson gyönyörű tájakat látogattak meg a résztvevők, Or-

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

Az akció a megjelenéstől május 20-ig, illetve a készlet erejéig érvényes!

Megkezdődött a túraszezon.

mándlak és Iborfia községeken
jártak.
A tavaszi szezon második
túrájára április 29-én került sor,
ezen egy emelt távot tekert le a
csapat. 12 km-es körben Petrikeresztúr-Gombosszeg-Pálfi-

szeg-Petrikeresztúr települések
felkerekezése fért bele.
A gyönyörű időben sportolással, a természeti értékek
megismerésével gyorsan elszalad az idő. A csapat nyitott,
minden alkalommal lehet hozzájuk csatlakozni, akár Petrikeresztúron, akár a túrák alatt
bármelyik településen. Ha kíváncsi a következő túra időpontjára, keresse fel a település
Facebook oldalát (Petrikeresztúr Község Önkormányzata).

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

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

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

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

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

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

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

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

Fotó: Zala megyei foglalkoztatási paktum kiadványa

Projektazonosító:
TOP-5.1.1-15-ZA1-201600001
www.zalapaktum.hu

Együtt készültek a húsvétra Nemeshetésen

Új gazdát választanak a nyeremény nyulak.

Közös tojásfestéssel, az ünnephez kötődő játékokkal hangolódtak Jézus feltámadásának
ünnepére Nemeshetésen. A közös húsvéti készülődés évek óta
népszerű esemény a faluban,
amit az idei magas részétel is
igazol.
Az Összefogás Nemeshetésért Alapítvány, Nemeshetés
Község Önkormányzata és helyi civilek támogatásával valósította meg az idei készülődést.
A résztvevőknek idén is
csak a kreatív ötleteket kellett
magukkal vinni a helyi kultúrházba, hiszen a szervezők minden kellékről, alapanyagról
gondoskodtak. Ötleteknek pedig nem voltak híján a jelenlévők idén sem, így sorra szü-

lettek a tarka, mintás és persze
piros tojások.
S míg a közép korosztály
már rutinosan díszítette a húsvéti dekorációt addig a kisebbek gyermeteg átéléssel satírozták a műanyag tojásokat. A
hagyományos módszereken túl
újabb technikákkal is dolgozhattak a jelenlévők, így színes
gyöngyökkel,
kövecskékkel,
matricákkal és egyéb ötletes
dolgokkal adtak új külsőt tojásaiknak.
Míg az érdeklődők alkottak,
a szervezők édességet rejtettek
a művelődési ház udvarát szegélyező bokrok tövébe, majd a
kicsiket a hagyományokat idéző keresgélésre buzdították.
Az apróságok alapos munkával mindent tűvé tettek az

utolsó szem cukorkáért, csokoládéért is miközben minden
újabb darabnál büszkén emelték magasba szerzeményüket.
Folytatásul, két csoportra
bontva a társaságot, egykor
népszerű játékokban mérettek
meg az újdonsült csapatok.
Futottak tehát tojást egyensúlyozva evőkanálon, bekötött
szemmel újabb adag édességet
kerestek és modernkori műanyag tojást is dobtak célba. A
szerencse kiszámíthatatlan kereke végül mindig úgy fordult,
hogy a végén mindenki jutalmat kaphatott a versengésért.
S ezzel még nem ért véget a
délután, hiszen minden jelenlévő húzhatott a tombolából,
mellyel újabb dózis csokoládéhoz lehetett jutni, illetve a
Varga-család által felajánlott
két nyúl is ily módon talált
gazdára. Fortuna pedig úgy
rendelkezett, hogy az egyik
tapsifüles Takács Dorinához,
míg a másik Tóth Abigélhez
kerüljön.
Nyúlból egyébként bőven
akadt ezen a délutánon, hiszen
a szintén helyi Pádár-család is
több féle nyulat hozott magával, melyeket simogatni, etetni
és még egy kicsit kergetni is
lehetett, a picik nagy örömére.
Gellén Szilárd

Húsvétváró Babosdöbrétén
Nagyon vártuk már az
idei tavaszt, bíztunk a nyusziban, hogy végre elhozza a kikeletet!
Ennek reményében már az
ünnep előtt egy héttel összegyűltünk, hogy az alkalomhoz
illő díszeket, kellékeket elkészítsük (képünkön).
Mint minden alkalommal a
gyerekek és a felnőttek is egyforma kedvvel, lelkesedéssel
végezték a kreatív munkát. Bőségesen volt alapanyag, szebbnél szebb dolgok születtek.
A munka közben persze
elfogyott minden finom süti,
üdítő, jutott idő jóízű beszélgetésre, közös játékra is.
Az est végén úgy széledt
szét a kis csapat, hogy jövünk
legközelebb is!
B.B.
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mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Mint Makó Jeruzsálemtől
Dávid még fiatal mérnökként egy kis garzonlakásban lakott. A lakás méretei miatt olyan megoldásokra volt szüksége, amivel
nagyobbnak érezhette a lakását. Ezért találkoztunk.
Nem volt egyszerű megoldást találni ezekre a problémákra, de a végeredmény
Dávid várakozásait is felülmúlta. Teltek múltak az
évek. Dávid már igazgató
egy jól menő cégnél. Felhívott, emlékeztek rám? Nekem volt az a kis garzonlakásom, amit berendeztetek. Most vettem egy házat,
mikor tudod megnézni?
A helyszíni egyeztetéskor kiderült, hogy a ház lehetőségei és Dávid igényei
olyan messze vannak egymástól, mint Makó Jeruzsálemtől.
Ismét egy lehetetlennek
tűnő feladat – gondoltam.
De egyből eszembe jutott,
nem azért foglalkozunk anynyi éve tervezéssel és gyártással, hogy ne találjuk meg
a megoldást. A tervezés tovább tartott, mint Dávid szerette volna, de a tervek
egyeztetése után elégedetten
állapította meg:
– Erre érdemes volt várnom. Sokkal jobb lesz, mint
képzeltem.
A kivitelezés során megadtunk minden olyan méretet, amire az elektromos és
gépészeti munkálatok elvégzéséhez szükség volt. Így
minden oda került, ahol
szükség lesz rá. A gyártás és
beszerelés után hívtam Dávidot. Elégedett vagy?
– Igen, ilyet akartam! A
barátaim szerint a ház olyan
messze van az eredetitől,
mint Makó Jeruzsálemtől…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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A tófeji birkózó-titok
Tófejen a birkózás immáron
tíz éves múltra tekint vissza és
ez idő alatt nagyon szép
eredményekkel sikerült öregbíteni a falu hírnevét. Az elmúlt
egy évtizedről, a kezdetekről és
a jelenről Szanati Józseffel, az
edzővel beszélgettünk.
– Hogyan is indult a birkózás Tófejen?
– 2008-ban jött a felkérés,
hogy tartsak heti két edzést a
helyi fiataloknak. Elvállaltam a
feladatot és hamarosan megüresedett a testnevelő tanári pozíció a helyi iskolában, melynek betöltésére sikerrel pályáztam. Olasz Jánosné, az iskola
igazgatónője és Horváth Zoltán
polgármester a kezdetektől teljes mellszélességgel támogatták a helyi birkózást. Az önkormányzat a mai napig buszt
biztosít a szükséges utazásokhoz és amíg más forrás nem állt
rendelkezésre, a nevezési díjakat és egyéb költségeket is
viselte a falu vezetése. Tanár-

ként jobban be tudtam vonni a
gyerekeket, hiszen a testnevelés órán kapott dicsérő szavak
motiválták a fiatalokat arra,
hogy kipróbálják magukat. A
többséget szerencsére magával
ragadta a sport és igényük volt
a fejlődésre. A létszám növekedésének ütemében a kezdetekkor használt kisméretű
szőnyeget is nagyobbra cserélte
az iskola, így mára a Birkózó
Szövetségtől kapott szőnyeggel
együtt az egész tornatermet le
tudjuk teríteni.
Jelenleg a mintegy 120 iskolás gyermekből 30-40 diákot
rendszeresen edz Szanati József, sőt a birkózást már az ovis
korosztályhoz is sikerült eljuttatni. A legfiatalabb sportolók heti egy alkalommal, játékos
formában ismerkednek a sportággal. Itt főként az alapok megismerése a cél, melyre már könynyebb építeni az iskolás években.
A kisebb iskolások heti kétszer kapnak edzést, míg a na-

Herényi virágút

Ismét jártak a herényi virágúton.

Több éves hagyomány,
hogy a tavaszi virágáradatot
megtekintjük
a
herényi
virágúton. Ebben az évben
Baktüttös és Pusztaederics
idősklubjai közös program
keretében látogattak el a tavasz
gyönyörű eseményére, és jártuk

végig a szinte nyári melegben a
virágba borult utcákat.
A pusztaedericsi klubtagok évek óta bekapcsolódnak a település virágosításába, gondozásába, és kertjeik is igényesen szépek, gondozottak.

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

A tófeji birkózók edzőjükkel.

gyobbak már háromszor állnak
szőnyegre egy héten.
Mint az edző meséli, a birkózás a mozgás örömén túl
azért is nagyon jó sportág, mert
éppen a gyermekkorban sokaknál jellemző önbizalomhiányon
tud segíteni egy-egy edzés alkalmával elért siker. Visszafelé
is működik a pszichológia, így a
túlzott önbizalommal bíró tanulóknál is helyére kerül az értékrend egy esetleges vereség után.
Hangsúlyozza: a birkózás
más mint egy csapatsport, hiszen a szőnyegen nincs segítő
csapattárs, ám a közös edzések,
versenyek, táborok mégis erős
közösséget kovácsolnak.
A sikeres lány mezőny jelenleg diák korosztályban két
magyar bajnoki címmel és egy
bronzzal büszkélkedhet, a serdülők 31 kilóval magyar bajnoki címet, és plusz 65 kilóval
szintén magyar bajnoki címet
és egy bronzot szereztek. Fiúkkal a diák 2-es csoportban
magyar bajnoki címet és egy 5.
helyet sikerült elérni.
Az edző kiemeli, hogy a
korábbi generációkkal is min-

dig sikerült szép eredményeket
elérni, a mostaniak azonban
egy nagyon erős mezőnyt alkotnak Tófejen.
A birkózást a magyar sportélet egyik nagyon sikeres ágának vallja József. Szavaival
élve: „Tizenhat olimpiai aranyérem. Nem is kell ennél többet
mondani”
Saját sikereiről szerényen
fogalmaz, de hangsúlyozza, a
legnagyobb siker, hogy néhány
tanítványa már túlszárnyalta az
egykori saját, sportban elért
eredményeit.
Mint meséli, náluk a birkózás családi hagyomány, hiszen édesapja is birkózott.
Nagybátyja, Szanati László
magyar bajnok, egykori válogatott kerettag, 2007-ben pedig
világbajnokságot nyert. Természetes tehát, hogy saját kisfia is
már heti több alkalommal
szőnyegre áll.
A két kisgyermekes apuka
állítja: egy sikeres férfi mögött
valóban mindig áll egy nő, aki
ha kell, egész szezonban járja
vele az országot.
Gellén Szilárd
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Ormándlak volt a célpont

2018. április

Vörös tojótyúkok
Akció
Lenti állatpiac
2018.05.12.-én,
szombaton 7.00 órakor
650 Ft/db
Házhoz szállítva 700 Ft/db

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

Úton Ormándlakra…

A gellénházi dr. Papp Simon Általános Iskola tanulói a
Papp Simon Napok keretében
2018. április 25-én Ormándlakra túráztak. A sportnap keretében nemcsak a település
nevezetességeivel ismerkedhettek meg a diákok, hanem a
témahétnek megfelelően játékos feladatokkal mélyítették a
fenntarthatósággal, valamint az
intézmény névadójával kapcsolatos ismereteiket.

A szellemi fáradtságot gólyalábazással, labdajátékokkal,
különböző ügyességi versenyekkel enyhítették. Ormándlak vezetésének köszönhetően a tanulók hűtött ásványvízzel indulhattak vissza a
mintegy 4 km-re lévő iskolájukba.
A falu vezetése örömmel
fogadta az iskola elhatározását,
hogy a diákok Ormándlakot
keressék fel.

Gellénházi Közös Önkormányzati Hivatal
pályázatot hirdet
pénztáros és adóügyi ügyintézõ
munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek megtekinthetõk:
Gellénháza Község honlapján,
KÖZIGÁLLÁS honlapján.

BIZTOSÍTÁSOK
13 biztosító kínálata egy helyen

ülakás ükötelező gfb ücasco üutas
üélet übaleset ünyugdíj üvállalkozói

HITELEK
12 bank + 3 lakástakarék kínálata egy helyen

Kikapcsolódásként egy kis foci.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Közép-Zala havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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üszemélyi kölcsön üjelzáloghitel üCSOK
üfelújítási hitel állami támogatással
üautóhitel önerő nélkül
üFundamenta üOTP ltp üErste ltp

INGATLAN KÖZVETÍTÉS
üértékbecslés üenergetikai tanúsítvány

H-Kontakt Group Kft. / Horváth József
8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3
(Göcsej Üzletház 1. emelet) Tel: 06-30-9373-789
Web: www.cashbank.hu • www.ingatlanhirdeto.com

