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Felújítják a kultúrházat Petrikeresztúron
Petrikeresztúr Község Önkormányzata sikeresen pályázott az EFOP 4.1.8. pályázat
keretében, 20 millió forintot
nyertek. A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései közösségi
művelődési intézmény tanulást
segítő infrastrukturális fejlesztései Petrikeresztúrnak című
pályázat keretében megvalósul
a kultúrház felújítása és jelentős eszközbeszerzés. Borvári
Lili polgármester elmondta,
hogy nagy lépés ez a település közösségi, kulturális életében.

Egy gyönyörűen felújított
kultúrházban tarthatják rendezvényeiket, programjaikat. A
polgármester asszony elmondta, hogy az épület külső energetikai korszerűsítése mellett,
új színt, nyílászárókat kap. Az
épület akadálymentesítése is
megtörténik,
akadálymentes
mosdó kerül kialakításra, a hátsó bejáratnál egy rámpát építenek. Új kazánt kerül beépítésre,
új burkolatokat helyeznek el, új
beltéri ajtókat és az épület teljes belső festést kap.
Az eszközbeszerzés során
40 darab új széket, asztalokat,
mobil tükröt, varrógépeket,

A felújítás előtti kultúrház…

színházi világítást, sportszereket, rendezvénysátrakat vásároltak, melyek mindegyike a
közösségi intézményben zajló
kulturális élet sokszínűségét,
fejlesztését szolgálják majd.

– A megújuló kultúrházban már a tavasszal rendkívül
sok programmal várjuk a helyi és környékbeli lakosokat.
Egészségnapot, idősek napját,
(Folytatás a 2. oldalon)
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Családbarát szülészetet alakítanak ki
A szülőszobák és a kórtermek felújításával és átalakításával családbarát szülészetet
alakítanak ki a Zala Megyei
Szent Rafael Kórházban, hogy
az anyák, a gyerekek és a
családtagok is emberibb, természetesebb és biztonságos
környezetben tartózkodhassanak – közölte a kórház főigazgatója sajtótájékoztatón.
Dr. Halász Gabriella elmondta: az Emberi Erőforrások
Minisztériumától csaknem 161
millió forintot nyertek a gyermekágyas – benne a koraszülött – részleg és a szülőszobák
felújítására, új eszközök beszerzésére.
Felidézte, hogy az intézmény Magyarországon az elsők
között lett bababarát kórház, de
ehhez képest is jelentős ugrás a
jövő év júniusára befejezni tervezett átalakítás. „Emberibb, a
21. századnak megfelelő” körülmények között lehetnek
majd együtt az anyák és a csecsemők, valamint akár a családtagjaik is – jelezte.

Dr. Vajda György, a szülészet-nőgyógyászat osztályvezető főorvosa elmondta: évente
mintegy 1300 gyermek születik
a zalaegerszegi kórházban. A
szülések többségében komplikációmentesen jönnek világra a
csecsemők, de az esetek egy
részében szükség van a kórházi
környezetre, amit ezzel a beruházással szeretnének úgy átalakítani, hogy az családbarát
legyen.
Dr. Gárdos László, a gyermekosztály főorvosa ehhez azt
is hozzáfűzte, hogy a zalaegerszegi már most is azon kevés
kórházak egyike, ahol a koraszülött, 1500 grammnál kisebb
súlyú csecsemőkkel is egy
szobában lehetnek az édesanyák. Fontos, hogy ezt a környezetet is modernizálják, illetve lehetővé váljon, hogy a
több hónapos tartózkodás idején akár az apák is bent lehessenek.
Vigh László, a térség fideszes országgyűlési képviselője
azt hangsúlyozta, hogy a kor-

A Zala Megyei Szent Rafael Kórház Magyarországon az elsők
között lett bababarát egészségügyi intézmény.

mányzati szándék szerint szeretnék növelni Magyarországon
a születendő gyerekek számát,
amihez szorosan hozzátartozik,
hogy a kórházakban is 21.
századi körülmények fogadják
a kismamákat.
Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke (FideszKDNP) azt emelte ki, hogy az
aprófalvas, elöregedő megyében nagy kihívás, hogy növekedjen a születések száma,

ehhez pedig szükség van arra a
környezetre, ahol anyagilag és
egészségügyi szempontból is
biztonságban érezhetik magukat az emberek.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere (FideszKDNP) arról tett említést, hogy
a zalai megyeszékhelyen 2016ban volt egy forduló, azóta
kisebb mértékben ugyan, de
újra folyamatosan növekszik az
újszülöttek száma. (Forrás: MTI)

Felújítják a kultúrházat Petrikeresztúron
(Folytatás az 1. oldalról)
életmódváltó klubot, kosárfonást és főző klubot is tervezünk
indítani. Az esztétikusan ki-

alakított terek, a környezet még
inkább kedved hoz a helyi lakosságnak az aktív közösség életre
– mondta el a polgármester.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Közép-Zala havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Megújult konyhával, újra induló szakkörökkel
A teskándi Kemence Ház programjai
A hagyományos tavaszi
programokkal indul a 2019-es
év a teskándi Kemence Házban.
A februári véradás nem hozta a
településen szokásos donor
részvételi arányt. Bár az influenza időszak ellenére a résztvevők számát pozitívan is lehet
értékelni.
Mint azt Németh Ágnes
polgármester elmondta, márciusban befejeződik a konyha
felújítása és így újra indulhatnak a nagyobb programok. Társadalmi munkában, önkénteseknek köszönhetően került sor
a ház festésére és a konyha
járólapozására. Az önkormányzat az anyagokat biztosította.
A Teskándi Amatőr Színjátszók Alkalmi Csapata, a
TASZACS a nagy sikerre való
tekintettel február közepén ismét előadta a Pajtaszínházi
projektre készült darabját, Kéri
Ferenc A lopótök avagy a Mari
nem olyan című pajzán népi
komédiáját. A Csukás iskola
aulájában vagy 100-an tapsoltak megint a társulatnak. Az
elkövetkező időszakban sem
tétlenkednek a darab résztvevői, számtalan környékbeli
meghívásnak kell eleget tenni a

tavaszi és a nyári időszakban.
Legközelebb március 31-én 16
órakor Bödében lépnek fel.
A nőnap közeledtével, március 6-ára, színházi produkciót
tűzött műsorra a Kemence Ház.
Willy Russell: Shirley Valentine egy asszony élete három
képben című darabot rendezte
és játszotta Ecsedi Erzsébet
Aase-díjas színésznő.
A hagyományos borversenyre március 9-én, míg a vállalkozók estje, fogadása március 30-án kerül sorra. Ez utóbbin meglepetés műsor is várja
majd a településen adózó vállalkozókat.
Teskánd község is csatlakozott az idei évben is a Göcsej
értékeit felmutató Dombérozó
programsorozathoz, mely július
12-21 között tart. A település
falunapja is erre az időszakra
(12-13-14 napokra) esik. Szombaton a hagyományos főzőverseny, a kulturális programok és
az esti bál várja a település
lakóit, míg vasárnap Németh
István emléktorna és Technoroll focikupa lesz.
A Hősök napján, május
utolsó vasárnapján a település
első és második világháborús

FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁS
és HITELKÖZVETÍTŐ IRODA
13 biztosító és 12 bank kínálata egy helyen,
díjmentes ügyintézéssel!
ülakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól ükötelező gépjármű
felelősségbiztosítások a legkedvezőbb díjjal üteljes körű casco
üutasbiztosítás üélet,- baleset,- nyugdíjbiztosítások üvállalkozói
vagyon és felelősség biztosítások ükárfelvétel ügyintézés

üSzemélyi kölcsönök ülakáshitelek üjelzáloghitelek üCSOK
ügyintézés ühitelkiváltás ügépjármű hitelek ükisvállalkozói hitelek
ünapelem rendszer értékesítés teljes körű – igény esetén 0%
kamatozású MFB hitel – ügyintézéssel. Villanyszámla: 0 Ft!
Munkatársakat keresünk az alábbi pozíciókba:
ünapelem rendszer értékesítő ühitelközvetítő üingatlanközvetítő
übiztosítás közvetítő üonline hirdetésszervező ücall center értékesítő
Részletek: www.cashbank.hu / karrier
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

Változatlanul nagy sikerrel lépnek színpadra Kéri Ferenc népi
komédiájával.

áldozataira emlékeznek. Teskándon ez az ünnep az emlékhely 1998-as elkészülte óta hagyomány. A szentmisét követően a falu központjában lévő
emlékhelyen műsorral, koszorúzással hajtanak fejet az áldozatok előtt.
A Kemence Ház egész
évben lehetőséget ad újságolvasásra, sok értékes folyóirat jár a
településnek. Többek között a
Nők Lapja, Baba-mama, Vidék
íze, Lakáskultúra így a barkácsoláshoz, a lakásdíszítéshez és
főzéshez is lehet ötletekhez
jutni. A könyvtárban havonta
újul az állomány és nagyon
sokféle olvasnivaló várja a lakosságot, a tagság, a beiratkozás ingyenes. Emellett internetes hozzáférés, s lehetőség a
számítógépezésre szintén adott.
Mint azt a polgármester elmondta, nagy sikere van Csiribiri néven csütörtökön délelőttönkénti baba-mama tornának.
A védőnővel Bertók Bélánéval

(Zsuzsával) tervezik a kismamáknak további programok
szervezését.
– Emellett szeretnénk a hagyományos főzőklubot is újra
indítani, illetve a kézimunka
szakkört, és a nyugdíjas klubot
is, melyhez program javaslatokat várunk – mondta a polgármester. – Sokan talán nem is
tudják vagy nem jutott el hozzájuk az információ, hogy a
ház, a Kemence Ház adottságai, felszereltsége jók a kis közösségi programokhoz. Nagyon
sok és jó társasjátékunk van, s
bár ma már mindenki a számítógépen az online közösségi
oldalakon lóg, talán jó közösségépítő lenne egy társasjátékos klubot létrehozni, vagy
lehet, hogy éppen egy nótázó
körre van igény. Szeretnénk, ha
mindenki megtalálná a közösségét, nyitottak vagyunk és
azon leszünk, hogy minden közösségi kezdeményezésnek helyet adjunk.

Tudósítókat keresünk!
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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* Múltidézés Flam rajzaival Segítség a rászorultaknak
Kampányidők

Fotó: Lakatos György
– Szivecském, meg kell értened, hogy a napi három kampánygyűlés után már nincs kedvem hancúrozni!...
(2006.03.16.)

Elrendeltetés…

Az adomány átadása után.

A Zala Megyei Védelmi
Bizottság már 2013 óta segíti a
legelesettebb, legrászorultabb
családokat tűzifával, melyet a
zalaegerszegi Omega GM Kft.
hathatós támogatásával végez. Az elmúlt hat évben több
mint 350 zalai családhoz
jutottak el. Idén 65 családnak biztosítják az egy havi
fűtéshez elegendő famennyiséget. Mindazon túl a legrászorultabbak egy-egy tartós
élelmiszer csomagot is átvehetnek.

Február 8-án 2 kaloda tűzifát szállítottak a tófeji Póczak
Tamásék portájához. A férfi
tavaly veszítette el édesapját és
testvérét, így jó helyre érkezett
a segítség, ráadásul ajándékkal
is meglepték a család kislányát.
Az átadáson jelen volt dr.
Sifter Rózsa kormánymegbízott, a védelmi bizottság elnöke, Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő, Horváth Zoltán polgármester és Molnár
Csaba, a Zala Megyei Védelmi
Bizottság titkára.

Pedagógia(h!)

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás
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• Bérfőzés
– Az apám fideszes, a tied emeszpés, gondolod, hogy mi
most Rómeó és Júlia vagyunk?...
(2006.03.30.)

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

– Gyerekek, aztán ha veritek az osztálytársatokat, eszetekbe
ne jusson felvételt készíteni róla…!
(2006.03.30.)

* 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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mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Tibor szerencséje...
Itt az ideje felújítani a
konyhát – mondta Erika. Tibor fejben végig is gondolta
a teendőket. Ez sem lesz
bonyolultabb, mint a terasz
felújítása, nyugtatta magát.
Tibor még ekkor nem sejtette, hogy Erika másnap azzal a gondolattal ébred, hogy
ha már felújítjuk a konyhát,
nem ártana pár dolgon javítani. Elkezdte sorolni az apró változtatásokat:
A sütő ne legyen ott lent,
hanem magasabbra kellene
beépíteni. Így sokkal praktikusabb lenne. A főzőlap
mellett több helyre lenne
szükség. A mosogató akkora
legyen, hogy nagyobb edényeket is el lehessen mosni
benne. A mosogatógép jobb
lenne, ha a másik oldalra
kerülne. Több nagy fiókra
lenne szükség. A hűtő most
rossz helyen van, nehéz hozzáférni. Jó lenne, ha a konyha közepére kerülne egy sziget, fiókos tárolókkal, pulttal, két székkel, hogy ott
tudjunk reggelizni. Tibornak elkerekedett a szeme
Erikát hallgatva. Rájött, ez
így bonyolultabb lesz, mint
gondolta, mert sem a villanyszerelő, sem a gépész,
sem a burkoló, de még a festő sem tudja megmondani,
hogyan lehet ezt összehozni.
Ide egy olyan szakember
kell, akinek vannak ötletei,
és tud konyhát tervezni. Látványterven mutatja meg,
hogy fog kinézni, amit Erika
szeretne. Így nem kell utólag
hallgatnia minden nap, hogy
ezt nem így kellett volna…
Tibor szerencsére olvasta
ezt az újságot és felhívott
bennünket…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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A hottói tészta…
A hottói tésztáról már sokszor hallhattunk, több évtizedes
múltja van az üzemnek. Könynyű megtalálni a helyszínt, a
templommal egy épületben működik a tészta üzem. Egykor az
alsó tagozatos általános iskolások tanultak ezekben a helyiségekben. A gyártóval, Mileji Lajosnéval beszélgettünk.
– Valamikor a 80-as évek
végén, a 90-es évek elején kezdődött a hottói tészta története
– kezdte az üzem vezetője. –
Személyesen 1998-tól dolgozom itt, 2005-től vezetem az
üzemet.
– Milyen tésztákat gyártanak?
– Összesen 11 féle tészta készül nálunk. Háromféle 8 tojásos levesbetét (cérnametélt,
eperlevél, kiskocka). A többi
spagetti, kézi, gépi tarhonya és
egyéb 4 tojásos termék.
– Hogyan történik az értékesítés?
– Zala megyében a kis boltokban értékesítjük a tésztákat.
Havi egy túrajáratot szervezünk, de itt nálunk is lehet vásárolni.
– Mindössze hárman dolgoznak itt. El tudják látni a feladatokat?
– Alaposan lecsökkent a kis
boltok száma, az értékesítés is nehezebb. Régebben dupla létszámmal dolgoztunk, de most hárman is megoldjuk a feladatokat.

Összesen 11 féle tészta készül.

Keresett a hottói tészta.

– Hogyan történik a gyártás?
– Kizárólag celldömölki tésztaliszttel dolgozunk. Fertőtlenítjük a tojásokat, majd leszitáljuk a lisztet. Egyszerre kö-

rülbelül 4 kg-nyi tésztát dagasztunk le. Szeleteljük, előszárítjuk, méretre vágjuk, majd
24-36 órára szárítókamrába teszszük a terméket.
– Melyik a legkeresettebb
tészta?
– A 8 tojásos levesbetétek,
közülük is talán a cérnametélt.
Semmilyen adalékanyagot nem
tartalmaznak. Ezeket a tésztákat nem kell külön főzni, rögtön a levesbe lehet tenni.
– Mekkora mennyiséget gyártanak egy műszak alatt?
– A levesbetétekből 80-120
kg-ot tudunk legyártani, az
egyéb tésztákból, amelyekhez a
présgépet használjuk, akár 220
kg is készülhet egy műszakban.
– Nem lehet növelni az értékesítést, célba venni a nagy
boltokat?
– Ehhez teljes váltásra lenne szükség. Erre nekünk nincs
lehetőségünk. Ezért maradunk
a jelenlegi értékesítés mellett és
bevált házias ízekkel szeretnénk tovább növelni a hottói
tészta népszerűségét.
Samu László
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Egy koncepció, amit az ellenzék is támogat

A megyeszékhely úthálózatának teljes hossza 520 km.

Egyhangúlag, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül, minden
politikai oldal egyértelmű támogatásával fogadta el a város
közgyűlése a „Zalaegerszeg középtávú (15 éves) út és járda
felújítási és fejlesztési koncepciójának kidolgozása” című
előterjesztést.
Balaicz Zoltán polgármester
még decemberben tett ígéretet
arra, hogy a közgyűlést tájékoztatja, mekkora és milyen
feladatot jelent a város infrastruktúrájának karbantartása
és fejlesztése.
– Más városokkal összehasonlítva nincs rossz állapotban
a város közúthálózata, azonban
a saját igényességünk miatt
igenis foglalkozni kell a kérdéssel, Zalaegerszeg útjainak,
tereinek, járdáinak állapotával,
karbantartásával, a felújítások
és beruházások ütemezésével –
fogalmazott a polgármester. –

Zalaegerszeg út és járdahálózata olyan nagy mértékű, hogy
annak üzemeltetése is jelentős
terhet ró önkormányzatunkra a
saját források tekintetében, a
felújításokat pedig nagyobb
számban csak és kizárólag külső, állami forrásból lehet megvalósítani.
Néhány beszédes adat:
– Zalaegerszeg Megyei Jogú Város teljes területe 102,4 km2.
– A városban az önkormányzati közterületen lévő
összes zöldfelület nagysága 1,5
millió m2.
– Zalaegerszegen összesen
542 névvel rendelkező útszakasz (út, utca, tér, parkoló) van
a belterületeken és a külterületeken. A kizárólag helyrajzi
számmal rendelkező szakaszok,
hegyi utak száma 327. Ez összesen 869 önkormányzati út!
– A városi úthálózat teljes
hossza 520 km (215 km belte-

rületen és 305 km külterületen).
Viszonyításképpen: Magyarország legnagyobb szélessége
kelet-nyugati irányban 528 km.
– A járdák és gyalogutak
hossza 225 km.
– Az állam, vagyis a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő utak hossza további 78 km.
2019 nyarán zárul az „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” című beruházás
sorozat, melynek keretében 1,5
milliárd forint állami támogatásban részesült az önkormányzat. Ebből a keretből a különböző városrészekben 29 helyszínen végeztek és végeznek
felújításokat, azonban az építőipari áremelkedések miatt, még
ehhez is kellett szerezni további 200 millió forint kiegészítő
állami támogatást, így 1,7 milliárd forintra növelve a tervezett beruházások megvalósulásához szükséges keretet.
Ilyen mértékű, egy időben végzett felújítási program évtizedek óta nem zajlott a városban.
Ideális esetben először a
közművek újulnak meg és azt
követően kerül sor a burkolatfelújításra, aszfaltozásra, szegélyépítésre. Amennyiben csak
burkolatfelújítási munka történik, fennáll a kockázat, hogy a
közmű meghibásodása miatt, a
felújított burkolatot meg kell
bontani. Mindezekre tekintettel, a felújítási munkák megkezdése előtt számba kell venni
a közművek állapotát is, és a
tervezett útépítést a közműkiváltással együtt célszerű kezelni.
A városi közműhálózat illetve az út és járdahálózat megújításának forrásigénye a műszaki becslés alapján összesen
55 milliárd forint. Ráadásul ez

a forrásigény csak a felújításokat tartalmazza, a fenntartást,
a működtetést és a karbantartást nem.
Ebben a ciklusban több,
mint 5 milliárd forint állami
forrást sikerült szerezni különböző zalaegerszegi projektekre,
ami ugyan a korábbi ciklusoknál jóval nagyobb összeg,
azonban ez is mindössze 37
helyszínt jelent (ebből 33 felújítás, 4 új projekt). Emlékeztetőül: az összes zalaegerszegi
önkormányzati útszakasz száma 869! Ciklusonként tehát kb.
5 milliárd forint állami forrás
megszerzésével lehet optimális
esetben számolni, azonban ennek egy része nem felújítást,
hanem új utak építését, új
nagyprojektek finanszírozását
jelenti.
– Fentiek miatt a közgyűlés
szükségesnek látta, hogy önkormányzatunk
kidolgozzon
egy középtávú, 15 éves, cikluson átívelő koncepciót az utak,
járdák, közművek karbantartásának, felújításának és fejlesztésének finanszírozására, amely
szisztematikusan, szakmai alapon meghatározott sorrend,
ütemezés, és a felhasználható
saját, illetve a bevonható külső,
állami források figyelembevételével készül. Az útfelújítási
tervnek igazodnia kell a közúthálózat fejlesztési elképzelésekhez. A feltárt problémák
teljes körű megoldása csak
hosszú évek fejlesztéseinek
eredményeként valósulhat meg,
de valamennyi lépés, amely a
közlekedést gyorsabbá, a környezet számára elviselhetőbbé
és gazdaságosabbá teszi, jelentősen hozzájárul Zalaegerszeg
fejlődéséhez – mondta Balaicz
Zoltán.
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Tervek szerint alakulnak a bevonások a Zalai Innovatív Foglalkoztatási Paktumba
Az ütemterv szerint zajlik a Zalai
Innovatív foglalkoztatási paktum
megvalósítása. Ennek keretében
két konferenciára is sor került a
közelmúltban. Előbb – január 24-én
– Zalaegerszegen a kis és közepes
(KKV) vállalkozások, majd – február
14-én – Nagykanizsán a mikrovállalkozások vezetői, képviselői hallgathattak meg hasznos és tartalmas
előadásokat. Tájékoztatást kaptak
többek között a pályázat előrehaladtáról, a 2019. évi támogatási lehetőségekről, a magyar-horvát határon átnyúló pályázati programról,
a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány vállalkozásfinanszírozási
tevékenységéről és a szakképzési
lehetőségekről.
A projekt eddigi tapasztalatairól
Pácsonyi Imrét, a Zala Megyei Közgyűlés alelnökét kérdeztük, aki egyben a paktum Irányító Csoportjának
elnöke is.
– A megyei – akárcsak a megyei
jogú városok és járások alkotta –
projekt időarányosan jól teljesíti az

elvárt indikátorokat. Még nem tartunk félidőnél, de már 50 százalék
felett van a bevont létszám (a tervezett 630-ból 335). Ha részleteiben
is megvizsgáljuk ezt a számot, azt
tapasztaljuk, hogy a foglalkoztatás,
önfoglalkoztatás, képzés és szolgáltatás területén is jobban állunk időarányosan a tervezettnél.
– A célcsoportokat tekintve
miként alakulnak a bevonási Pácsonyi Imre kedvező adatokról számolt be.
-----------------------------------------------------arányok?
ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI
– Az 50 év felettieknél kimagasló
PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA
a bevontak aránya, ami azért is örTámogatás: 962,99 millió forint
vendetes, mert ennél a korcsoportProjektazonosító:
nál nem könnyű az elhelyezkedés.
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
Kiemelném, hogy 73 fő olyan inaktív
www.zalapaktum.hu
ügyfél került bevonásra a programba, aki nem szerepelt a munkaügyi
szervezetek látókörében. Lényeges
a felhasznált költségek megoszlása
és nagysága. Bérköltségre, bértámogatásra közel 200 millió forintot
fordítottunk. Örvendetes, hogy a
munkahelyhez jutottak 70-75 százalékát a támogatás lejártát követően
is foglalkoztatják.

Tollfosztó volt Babosdöbrétén
Idén is megrendezték a
most már hagyományosnak
mondható tollfosztást február
utolsó szombat estéjén Babosdöbrétén. Készültek az asszonyok fosztani valóval és ennivalóval bőségesen. A férfiak
sem maradtak alul, ők gondoskodtak az innivalóról és a jó

hangulatról. Idén vendégeket is
fogadtunk, a gellénházi Vajda
József Dalkör tagjai töltötték
velünk együtt az estét. A szorgos munka mellett jutott idő a
beszélgetésre, vidám nótázásra,
a régi idők felidézésére.
Nagy öröm számunkra,
hogy nem csak az időseknek

A szorgos munka mellett jutott idő vidám nótázásra is.

vonzó a program, hanem szívesen jönnek a fiatalabb korosztályból, sőt gyerekek is érdeklődnek a régi hagyományok
iránt.

Ismét köszönet jár mindenkinek, aki segített a program
megvalósításában, a szíves vendéglátásban!
B.B.

Elérhetõségeink:

Immár hagyományosnak mondható a tollfosztás Babosdöbrétén.

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Felnőttképzés Nagylengyelben
Az elmúlt években több európai uniós
és kormányzati finanszírozással megvalósuló projektre nyújtott be pályázatot a
nagylengyeli önkormányzat. Az egyik
ilyen sikeres pályázat eredményeként fél
éve elindult az EFOP-3.7.3-16-2017-00242
Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása projektcímet viselő
program Nagylengyelben. A bevont felnőttek nem formális oktatásban részesülnek, tehát a képzés végeztével nem jár
bizonyítvány a résztvevőknek, azonban
sokkal többet jelenthet az, hogy hasznos
tudással lesznek gazdagabbak. Tanfolyamok, kreatív tevékenységek, egészségmegőrző programok és ismeretterjesztő
előadások sora várja az érdeklődőket
szinte minden nap a faluházban.
A heti angol és német nyelvi képzés,
illetve a kéthetente sorra kerülő számítógépes tanfolyam nem csupán értékes
szabadidő eltöltési módot jelent, hanem
olyan tudást ad, amely akár a hétköznapokban, akár a munkahelyen is jól
hasznosítható. A havi rendszerességgel
szervezett ismeretterjesztő előadások a
szőlészet-borászat és a kertészet témakörét járják körül. Előbbinél egy olyan borász, szőlő- és borgazdasági szakmérnök a
közreműködő, aki egyénileg kifejlesztett
módszerrel igyekszik képezni a háztáji
szőlőskertek művelőit. Az előadások interaktívak, hiszen jobbára a hallgatóság is

gyakorlott hegyi gazda, ezért a tapasztalatcsere elengedhetetlen része a találkozásoknak. Az is előfordul, hogy „terepmunkára” kerül sor, hiszen a szóba
kerülő munkálatok jó része is a szőlőben
zajlik. Olykor viselni kell az építő jellegű
kritikát is, mivel ez elengedhetetlen ahhoz, hogy fejlődjön a bortermelési kultúra
és jóízű nedűk születhessenek. A kertészeti előadó szintén tud újat mondani a
téma iránt érdeklődőknek. Új munkaeszközökkel találkozhatnak, amelyeket ki
is próbálhatnak a résztvevők, továbbá változatos kertművelési technikákkal és
praktikákkal ismerkedhetnek meg havonta
egyszer.
Az egészségmegőrzés fontosságát hangsúlyozandó, nem csupán ételkóstolóval
egybekötött, gyakorlatias előadásokra kerül sor dietetikus jóvoltából, hanem gerinctorna és aktív gyógytorna is zajlik
kéthetente szakember segítő felügyelete
mellett. Hogy a test mellett a szellem is
fitt maradjon, kreatív hobbikat is kínál a
program a résztvevőknek. Nagy népszerűségnek örvend a kosárfonás, a tanfolyamon nők és férfiak egyaránt lelkesen
használják a különféle nád és vesszőfajtákat az egyre szebb és szebb tárgyak
megalkotásához. Jobbára a hölgyek körében arat sikert a virágkötészeti foglalkozás, ahol egy kis szakmai segítséggel
egyedi és esztétikus díszek születnek

minden alkalommal. A különféle kézimunka technikákat bemutató szakkörön
szintén hozzáértő támogatással, változatos
motívumvilággal ismerkednek havi egy
alkalommal a résztvevők.
A projekt 2020 augusztusáig zajlik,
ezért érdemes minél előbb csatlakozni,
hiszen ez az időtartam éppen alkalmas
arra, hogy egy magabiztos kezdő szintet
érjen el bárki az érdeklődésének megfelelő területen. Ha a későbbiekben szélesítené a tudását, már rendelkezni fog
egy jó alappal, amelyre építeni lehet. Ha
pedig egyszerűen csak szeretné értékesen,
értelmesen, közösségben, szakemberek
támogatásával eltölteni a szabadidejének
egy részét, azt is megteheti bármelyik
foglalkozássorozatba bekapcsolódva. Az
egyes foglalkozásokkal kapcsolatos információk megtalálhatók a Nagylengyel Faluhaz Facebook oldalon, illetve érdeklődni lehet a 30/4522798-as telefonszámon.
S.V.

Ultiverseny Tófejen
13. alkalommal került megrendezésre az immáron hagyományos ultiverseny február
9.-én, Tófejen.
A közösségi házban megrendezett viadal nyitányaként a
jelenlévők megemlékeztek azon
sporttársaikról, akik sajnos már
nem vehettek részt a mindenkor jó hangulatú kártyapartin.
Ezt követően a játékszabályok ismertetése és közös
elfogadása után kezdetét vette a
verseny.
A viadal három fordulóban,
összesen harminchat partiban
tette próbára a játékosok kitartását és koncentrációját. A lap-

járás és a szerencse nagyon
izgalmas finálét produkált, hiszen az utolsó fordulót megelőzően még öt játékos volt
esélyes a győzelemre.
A mindent eldöntő parti
után a bírák összesítették az
eredményeket, melynek eredményeképpen Kaposvári István
a harmadik helyet szerezte
meg, Kiss Béla teljesítménye
pedig az előkelő második helyre volt elegendő.
Az aranyérmet és a vele
járó kupát a kártyaparti győztese, Horváth Zoltán, Tófej
polgármestere vihette haza.
Gellén Szilárd

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Közép-Zala havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

en
iH rdess !
k
nálun

A 13. ultiverseny mezőnye. Az utolsó forduló előtt még öt játékosnak volt esélye a győzelemre.

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
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Az együttműködés kiterjesztésére törekszik Hanti-Manysi és Zala
Egészségügyi, oktatási, informatikai és környezetvédelmi
témájú együttműködésekre törekszik Zala megyével az oroszországi Hanti-Manysi Autonóm
Terület - Jugra kormányzósága,
amelynek delegációja február
5-én és 6-án tartózkodott megyénkben.
Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke a Natalja Komarov kormányzóval közösen tartott zalaegerszegi sajtótájékoztatón elmondta: 2001
óta elsősorban kulturális és régészeti területen valósult meg
együttműködés a két terület
között. Ezt a most aláírt, két év-

re szóló cselekvési terv értelmében az egészségügy, az oktatás, a robotika-informatika területére is szeretnék kiterjeszteni. Az oroszországi régió gazdasági szempontból is jelentős
kapcsolat, hiszen például az
orosz kőolaj- és földgázbányászat csaknem felét adja.
Natalja Komarova, az autonóm terület kormányzója azt
mondta: a két régió kapcsolatainak kiterjesztése érdekében a
huszonkét tagú delegációban –
amelyet Kövér László házelnök
is fogadott február 4-én a
Parlamentben – a politikusok mellett több felsőoktatási intézAz oroszországi delegáció vezetői, balról a második Natalja
Komarova.

A vendéglátó küldöttség, balról: Bene Csaba, a közgyűlés alelnöke, Balaicz Zoltán, dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott, dr.
Pál Attila, Vigh László országgyűlési képviselő, Pácsonyi Imre,
a közgyűlés alelnöke.

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

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

mény rektora, orvostudományi
szakértők és fejlesztési-beruházási szakemberek, valamint a
finnugor népcsoporthoz tartozó
mintegy 30 ezres hanti és
manysi kisebbség képviselői is
helyet kaptak.
A delegáció tagjai Zalaegerszegen felsőoktatási intézmények vezetőivel és oroszul tanuló gimnazistákkal találkoztak, koszorút helyeztek el a
szovjet katonai temetőben,
majd ellátogattak az épülő Zala
Zone Járműipari Tesztpályára,
valamint a Zala Megyei Szent
Rafael Kórházba is.
Az autonóm terület legnagyobb városa, Szurgut és a
zalai megyeszékhely húszéves
testvérvárosi kapcsolatának meg-

erősítéséről szóló oklevelet írt
alá Balaicz Zoltán és Vagyim
Suvalov polgármester. Balaicz
Zoltán felidézve az 1999-es
testvérvárosi szerződéskötést, külön is üdvözölve az akkori kezdeményezőket, dr. Gyimesi Endre korábbi polgármestert
(1994-2010), és Yakov Chernyakot, a Szurguti Filharmónia
igazgatóját, Szurgut korábbi alpolgármesterét.
A zalai látogatás zárónapján a keszthelyi Festetics-kastélyban vettek részt ünnepi
programon, majd a Zalavári Történelmi Emlékparkban, Cirill
és Metód szobránál koszorúztak a hanti-manysi régió delegációjának tagjai. (Forrás:
MTI, Zalatáj)

www.zalatajkiado.hu
Közép-Zala
Kiadja: Zalatáj Kiadó
Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér
Szerkesztõség:
8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936
e-mail: zalataj@zelkanet.hu
ISSN 2061-358X
Készült: Göcsej Nyomda Kft. Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
Tel./fax: (92) 316-783
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Téltemető mulatság Bödében

A bödei jelmezesek…

Téltemető farsangi mulatságot rendezett a Böde Faluért
Egyesület és az önkormányzat
február 23-án, szombaton a
faluházban. Érkezett egy kisebb focicsapat, aztán cowboy,

az állatok közül a nyuszi, a
tigris és két szép kis cica, de
nem maradt otthon a horror
ember és hölgy sem. Külön
látványosság volt a hercegnő
pörgő szoknyájával és a kis

www.zalatajkiado.hu

favágó. Már esteledett, mikor
megérkezett a csontváz és
Darht Vader is. A fotósarokban
még tovább változtathattak
külsejükön az egybegyűltek. A
gyerekek körében – a lufi focin
kívül – nagy sikert aratott a
csokival egybecsomagolt sok
apró tombolatárgy is.
A farsangi fánk – hagyományos és csöröge némi lekvárral
ízesítve – hozzájárult a gyerekek jókedvéhez. Persze a felnőtt maskarások sem maradhattak ki a buliból amely jó hangulatához hozzájárult a hazai
itóka is. A disznóvágásból maradt kocsonyának valót már
előző nap elkészítették az
asszonyok. Jóízűen fogyasztották el a vendégek a nem mindennapi menüt. Tombolahúzásra is sor került, a bevétel pedig
az egyesület rendezvényeihez
nyújt majd anyagi segítséget.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a felajánlott tombolatárgyakat, a segítők áldozatos
munkáját, amivel hozzájárultak
a rendezvény sikeréhez. Sok
gyerek is a felnőttekkel együtt
részt vett a táncmulatságon,
amihez a talpalávalót a Fantasy
Duo szolgáltatta.
Gy.L.I.
*
A Böde Faluért Egyesület a
MOL Helyi Érték pályázatának
első fordulóján túljutott, de ahhoz, hogy az 500 ezer forintot
megkapja, minél több szavazatra lenne szükség.
A pályázat címe a következő: Hagyományőrző kemencés
napok Bödén
Szavazni a MOL-kutakon
lehet április 1-től 22-ig. A bödeiek várják a támogató szavazatokat, amiket előre is köszönnek.

Akció a
Sári Fotónál
Azonnali fotókidolgozás:
Digitális fotóiról
100 db feletti papírkép
rendelése esetén

30 % kedvezmény

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
HarmonikÁcs Együttes magyar nóta műsora!!!
Kívánságra „házhoz megyünk”.
Érdeklődni: Ács László, Hagyárosbörönd, Fő út 37.
Telefon: 06 - 20 - 336 5202
E-mail: kocsishuszonhat@freemail.hu

A Lenti Gyógyfürdő területén üzemelő
I. számú büfébe
szakácsot, konyhai kisegítőt,
felszolgálót
szezonális munkára felveszünk!

Sári Fotó, Lenti, Sugár u. 1.
Tel.: 92/351-117
E-mail: sarifoto.lenti@gmail.com

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

