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Széchenyi István szobra,
Kisbucsa

Széchenyi István szobra,
Kisbucsa

A korábbi évek hagyomá-
nyát követve és az erre irányuló
lakossági igényeket kielégítve,
idén áprilisban is közösen ké-
szülődtek a húsvétra Nemeshe-
tésen. A program helyi civilek
szervezésében az Összefogás
Nemeshetésért Alapítvány Ne-és
meshetés Község Önkormány-
zatának támogatásával valósult
meg. A délutáni programra idén
is elegendő volt a kreativitást
és az érdeklődést magukkal
hozni az érdeklődőknek, egyéb
hozzávalókról a szervezők gon-
doskodtak.

– Hagyományőrző program
lévén fontosnak tartjuk, hogy
már a legkisebbek is megsze-
ressék egyik legfontosabb ün-
nepünk, a húsvéthoz kötődő
népszokásokat. S mivel a kicsik
a játékok nyelvén a legfogé-
konyabbak, igyekeztünk minél
több nekik való foglalkozással
készülni, illetve a programot
egy közös játékkal fogjuk zárni

Közösen készültek az ünnepre Nemeshetésen
és a felajánlott nyuszik is
gazdára találnak majd – meséli
Kámán Krisztina, az egyik
szervező.

A lehetőségek tárháza pedig
valóban színesre sikeredett, hi-
szen a résztvevők a klasszikus
tojásfestésen túl, dekupázs
technikával és egyéb modern
technikákkal is dekorálhatták a
locsolóknak szánt tojásokat.
Kuriózumként pedig Szabó Ist-
vánné, Julika néni segített is-
merkedni az írókázás művé-
szetével, átadva egy nagyon
régi, értékes technika tudását.
Aki pedig már megunta a
pingálást, készíthetett ajtóko-
pogtatót, ajtódíszt, de barátkoz-
hatott a ésPádár András Varga
László gazdaságából származó
nyuszikkal és kecske gidával is.

Az alkotó munkát közös
játékkal vezethették le a jelen-
lévők, így először csokitojás
keresésre indultak a kisebbek,
majd a zsákmánnyal vissza-

térve a kultúrház nagytermében
két csapatba tömörülve kezdtek
versengésbe a jelenlévők. A
tréfás versenyszámok után az
egyik legfiatalabb érdeklődő,
az alig másfél esztendős Szabó
Piroska kihúzta azon szeren-
csések neveit, akik a felajánlott
nyuszikat és gidát hazavihették.

Húsvét közeledtével meg-
újulásra, megtisztulásra törek-
szik ember, állat, növény és
minden élő szervezet egyaránt.
Ahol viszont a „modern” em-
ber megfordul, ott kárt okoz a
természetnek és hátráltatja a
tavasz kibontakozását, például
azzal, hogy háztartási hulla-
dékot hagy az utak mentén,

erdő szélen zsákszámra. Ezt a
folyamatot ellensúlyozandó,
Nemeshetés is csatlakozott a
TeSzedd! országos méretű sze-
métszedési akciójához. Ennek
nyomán a helyiek szabadide-
jüket nem sajnálva, közös mun-
kával tisztították meg a faluba
vezető út környezetét, aminek
során megdöbbentő mennyisé-
gű hulladék gyűlt össze. A
résztvevők remélik, hogy a
megtisztított szakasz puszta
szépsége intelligens gondolato-
kat generál azok fejében, akik
kilométereket autózva juttatják
saját jóllétük hulladékát mások
életterébe.

Gellén Szilárd

Megismerkedtek az írókázás művészetével.

Vörös tojótyúkok

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

Akció
Lenti állatpiac

2019. május 18.-án,
szombaton 7.00 órakor

650 Ft/db
Házhoz szállítva 700 Ft/db
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A Zala Megyei Közgyűlés
2019. április 18-i ülésén a
testület megtárgyalta a 2010-
ben elfogadott megyei terü-
letrendezési terv módosítása
céljából széleskörű társadalma-
sítás nyomán elkészíttetett vé-
leményezési anyagot, amely az
államigazgatási egyeztetési el-
járás megindításának alapjául
szolgál. A hivatalos egyezteté-
seket követően várhatóan
ősszel kerülhet a közgyűlés elé
a terv módosításának végleges
változata.

Megtárgyalta a grémium a
Terület- és Településfejlesztési
Operatív  Program  (TOP)  vég-
rehajtása keretében az Irányító
Hatóság által rendelkezésre bo-
csátott 50 darab támogatási ké-
relmet érintő újabb döntési ja-
vaslatot. Megválasztotta a Zala
Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány kuratóriumának és
felügyelő bizottságának tagjait,
valamint elfogadta a szervezet,
illetve a Zala Megyei Terület-
fejlesztési Ügynökség Közhasz-
nú Nonprofit Kft. éves be-
számolóját.

A területfejlesztési tevé-
kenységekhez szorosan kapcso-
lódó témák mellett a közgyűlés
rendeletet alkotott a Zala Me-

Együttműködési megállapodás a muravidéki magyarság érdekében
gyei Önkormányzat 2018. évi
gazdálkodásának zárszámadá-
sáról, valamint módosította
2019. évi költségvetését, to-
vábbá támogatási igény be-
nyújtásáról döntött a belügy-
miniszter és a pénzügyminisz-
ter által kiírt pályázati felhí-
vásra. A bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény rendelke-
zéseinek megfelelően döntés
született a következő 4 éves
időszakban Zala megyében te-
vékenykedő 15 közigazgatási
és munkaügyi, valamint 2
pedagógus bírósági ülnök sze-
mélyéről.

Döntött a közgyűlés a Mu-
ravidéki Magyar Önkormány-
zati Nemzeti Közösség és a
Zala Megyei Önkormányzat kö-
zött a muravidéki magyarság
nemzeti tudata fennmaradásá-
nak és anyanemzethez való
kötődésének erősítése érdeké-
ben több mint két évtizede
évente megújított együttműkö-
dési megállapodás 2019. évre
szóló megkötéséről, melynek ke-
retében 1 millió forintnyi támo-
gatást biztosít a szervezet által
előzetesen meghatározott prog-
ramok lebonyolításához. (For-
rás: )Zala Megyei Közgyűlés

Nagy András, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
ügyvezető igazgatója fűzött szóbeli kiegészítést a beszámoló-
hoz. Mellette Pácsonyi Imre és Bene Csaba, a megyei közgyű-
lés alelnökei, dr. Pál Attila elnök és dr. Mester László főjegyző.

Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti
Közösség Tanácsának elnöke, a szlovéniai magyarok ország-
gyűlési képviselője kiemelte az együttműködés fontosságát.

Fotók: ZalatájFotók: Zalatáj

A Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal Zala Megyei Adó- és
Vámigazgatóságának zalaeger-
szegi, központi ügyfélszolgá-
lata (Zalaegerszeg, Balatoni út
2.) a személyijövedelemadó-
bevallás közelgő határideje
kapcsán május 6. és 17. között
az alábbi meghosszabbított hét-
köznapi nyitvatartással fogadja
az ügyfeleket:

Hétfő:  8.30 - 18.00
Kedd:  8.30 - 18.00
Szerda:  8.30 - 18.00
Csütörtök:  8.30 - 18.00
Péntek:  8.30 - 18.00
Május 20-án, hétfőn, az

ügyfélfogadási idő 8 óra 30
perctől 20 óráig tart.

A 1819-es Infóvonalon hív-
ható Általános Tájékoztató
Rendszer (TCC) munkatársai
május 6. és 17. között munka-
napokon 8 óra 30 perctől 18

Rendkívüli ügyfélfogadás a központi ügyfélszolgálaton
óráig, május 18-án (szombaton)
és 19-én (vasárnap) 8 óra 30
perctől 13 óra 30 percig, május
20-án (hétfőn) 8 óra 30 perctől
20 óráig fogadják a személyi
jövedelemadózással kapcsola-
tos kérdéseket.

A szokásos nyitvatartási
időn túl intézhető adóügyek:

• szja-bevallással, bevallási
tervezettel kapcsolatos ügy-
intézés,

• csekkigénylés,
• ügyfélkapu-ügyintézés,
• bankkártyás fizetés.

NAV Zala Megyei Adó- és
Vámigazgatósága

További információ:
Joó Hilda

sajtó főreferens
Tel.: 92/505-795,

30/510-1163
E-mail:

zalaegerszeg.sajto@nav.gov.hu
Meghosszabbított hétköznapi nyitvatartással fogadják az ügy-
feleket.
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Április 19-én a Megyeháza Deák termében ünnepélyes kere-
tek között adták át a 2019. évi kitüntetést. AzZala Megye Bora
elismerő minősítést a Zalai Borvidék Hegyközségi Tanácsa által
meghirdetett megyei verseny legjobb borai közül választotta ki a
zsűri. Kezdésként és borda-ifj. Horváth Károly Rezes Gábor
laikkal megteremtették az alkalomhoz illő hangulatot.

Dr. Pál Attila, Zala Megyei Közgyűlésa elnöke köszöntőjé-
ben kiemelte a zalai idegenforgalom és borturizmus növeke-
désének jelentőségét. Budapest után már évek óta Zalában töltik
a látogatók a legtöbb vendégéjszakát. Az elnök Bussay László
borászt, háziorvost idézte: „A borászat genetikai terheltség, aki
ezzel foglalkozik, annak valamelyik kromoszómájában van
egy kis hiba.” A munkát befejezni nem lehet, csak abbahagyni.
Ma eldől, hogy az öt legjobb bor közül melyik nyeri el a
kitüntető címet. Legyenek büszkék magukra, Zala megye büszke
Önökre!

Kis Miklós, az Agrárminisztérium vidékfejlesztésért felelős
államtitkára beszélt az elmúlt időszak és az idei év pályázati
lehetőségeiről, a szőlő-bor ágazati stratégia végrehajtásáról és az
adminisztrációs terhek csökkentéséről.

Dr. Kocsis László, a Pannon Egyetem Georgikon Karának
tanszékvezetője a kulturált borfogyasztással kapcsolatos szoká-
sokat ismertette, statisztikákkal és nemzetközi összehasonlítással
fűszerezve. Bár előadása szakmai jellegű volt, a stílus osztatlan
sikert aratott.

Pácsonyi Imre, a megyegyűlés alelnöke Zala Megye Bora
kiválasztásának előzményeiről beszélt:

– A Becsehelyen április elején rendezett 17. borversenyen
234 mintát értékelt a zsűri. A legjobb öt fehérbort adták át a

Bizsergő érzés az ízlelőbimbóknak
Zala Megye Bora a Kányaváry pincéből került ki

megyei önkormányzatnak. Egészen kicsi volt a különbség, vala-
mennyien győztesnek érezhetik magukat!

Az öt kiválasztott minta a következő volt: Dóka Éva pincé-
szete (Zalaszentgrót), Romsics Pince (Cserszegtomaj), Simon Pin-
ce (Csörnyeföld), Kányaváry Borbirtok, Kuprivecz József (Letenye).

Végül a Kányaváry Borbirtok „Bizsergő” fantázianevű fehér-
bora nyerte el a Zala Megye Bora címet.

A díjat dr. Pál Attila és Kis Miklós államtitkár adta át a
Kányaváry Borbirtok borászának, .Beke Zoltánnak

A kiválasztott minták tulajdonosaival dr. Pál Attila (balról a
harmadik) és Kis Miklós (balról az ötödik). Balról a negyedik
Beke Zoltán, a Kányaváry Borbirtok borásza.

Április utolsó vasárnapjára
várták a település időseit a
gyönyörűen felújított petrike-

resztúri kultúrházba. A telepü-
lésen nyolcvan idős él, közel
ötvenen eljöttek az ő köszönté-
sükre szervezett délutánra, estre.

Borvári Lili polgármester
asszony köszöntötte a település

Idősek napja Petrikeresztúron

hatvan év feletti lakosságát, el-
mondta: nagy öröm, hogy a
megújult kultúrházban, még a
hivatalos átadás előtt, a telepü-
lés időseit köszöntheti először,
nekik mutathatja meg a helyi
közösség kultúrházát.

Kérte a vendégeket, hogy
tudásukat, a megismert hagyo-

mányokat, régi történeteket, re-
cepteket adják át a helyi fia-
taloknak, meséljenek a régi
falusi életről. Biztatta a meghí-
vottakat, hogy jöjjenek el minél
több rendezvényre, vegyenek
részt a település aktív kulturális
életében.

A helyi fiatalok, dalkör
megható, alkalmanként vicces
műsorral készült.

A vacsora előtt fellépett a
Zalaapáti Harmonika Együttes,
melynek műsorát a Deák Fe-

renc Megyei és Városi Könyv-

tár támogatta.
Az ízletes vacsorán csirke-

combokat, gombapörköltet szol-
gáltak fel, majd 15-féle süte-
ményt. A desszertet a Magyar
Vöröskereszt helyi szervezeté-
nek tagjai készítették.

A vacsora után a harmonika
együttes eljátszotta mindenki
kedvenc nótáját. Rendkívül meg-
ható volt, ahogy a dallamok
kellemes emlékeket csalogattak
elő a szépkorú vendégekből.

A szépkorúak többsége részt vett az ünnepségen.

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

Eljátszották mindenki kedvenc nótáját
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* Múltidézés Flam rajzaival

(2006.07.20.)

(2006.07.20.)

(2006.08.03.)

Még marxistán végzett

Új egyensúly

Csak hogy értsük!

– Nem megy a fejembe, hogyan egyeztethető össze a tőke
egyeduralma a szocializmussal?!

– Kell vásárolnunk egy új értelmező szótárt, mert Gyurcsányék
óta más értelmet nyertek egyes fogalmak…

– Most éppen az új Gyurcsány-szótáron dolgozom. Azt
mondja egyensúly az egyenlő megszorítások, a racionálás
meg elbocsátások…

* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, ,Flamot
vagyis Végs búcsút azonban nem veszünkFarkas Lászlót. ő
t  le, hiszen egyéniségére, bölcsességére, atyai barátságáraő
mindig emlékezni fogunk. Arról nem is beszélve, hogy rajzai,
írásai itt vannak velünk.

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

Már kora tavasszal megtörtént az első komolyabb babosdöb-
rétei közösségi program, amelynek keretén belül országunk fővá-
rosában töltöttünk egy nagyon szép napot.

A hajnali indulás indokolt volt, mivel a Parlamentbe szólt a
belépő, már 9.30-ra. Többen elmondhattuk, hogy végre belülről is
megnézhettük ezt a csodálatos épületet.

Ezután a Szent István Bazilika következett, ahol elragadott a
látvány, a toronyból szinte egész Budapest belátható volt. A téren
megcsodáltuk a természetfotós Máté Bence pillanatképeit.

Kicsi pihenő után következett a városligeti Vajdahunyad vára
megtekintése. Közös sétát tettünk a Hősök terén. Utolsó állomás-
ként elmentünk a Citadellához, a Szabadság szoborhoz, ahol a
gyönyörű panoráma felejthetetlen élményt szerzett.

A hosszú nap végén elindultunk haza, és mire mindenki meg-
éhezett, el is értünk Balatonszentgyörgyre, ahol finom vacsorával
vártak minket a Csillagvár étteremben.

A nap sikeréhez nagyban hozzájárult a csodálatos időjárás, a
kényelmes autóbusz, a kedves, udvarias sofőr, a felkészült, na-
gyon szívélyes idegenvezető, valamint a jó társaság. Minden kor-
osztály részt vett, mindenki megtalálta a számára érdekes pil-
lanatokat. A következő kirándulás reményében búcsúztunk az est
végén. Köszönet jár a szervezésért a polgármester asszonynak!

B.B.

Kirándultunk Budapesten
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A napokban találkoztak a és azRijekában Baltikumot Adriai-
tengert összekötő európai tranzitút fejlesztése érdekében alakult
Közép-Európai Közlekedési Folyosó Korlátolt Felelősségű Eu-
rópai Területi Társulás közgyűlésének tagjai. Az útvonal mentén
fekvő régiókat összefogó, svéd kezdeményezésre alakult szerve-
zet munkájában a lengyel és horvát partnerek mellett két ma-
gyar megye – és – önkormányzata is részt vesz.Zala Vas

Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke adott tájé-
koztatást a találkozó eredményeiről. Elmondta, hogy a meg-
beszélések fókuszában az áruszállítás résztvevői közötti koor-
dináció javítását és a multimodális környezetbarát szállítási meg-
oldások térnyerését célul tűző, az Interreg Central Europe Prog-
ram keretében támogatást nyert, a Társulás részvételével meg-
valósítandó REIF (Regionális infrastruktúra a vasúti áruszál-
lításhoz) projekthez kapcsolódó feladatok egyeztetése és az ezzel
összefüggő döntések meghozatala állt.

A szervezet 2016-ban Zalában megnyitott Stratégiai Köz-
pontja által végzett eddigi munka elismerését jelzi, hogy a 2019.
áprilistól 2022. március végéig tartó projekt megvalósítását is a
központ végzi majd a Társulás Titkárságával együttműködve.

Megállapodás született arról is, hogy továbbra is kiemelt
feladat a Társulás által kifejtett lobbi tevékenység az európai
intézmények és kormányzati, illetve regionális döntéshozók
irányába, melyet a Stratégiai Központ által korábban kidolgozott
SWOT elemzések és tanulmányok támasztanak alá. Ezek alapján
a közép-európai államok közlekedési és áruszállítási útvonalait
illetően az egyik legfontosabb megállapítás, hogy míg a szom-
szédos nyugati országokban az autópályák és vasúti közlekedési
lehetőségek könnyen elérhetőek és sokrétűek, addig Lengyel-
országban, Szlovákiában, Magyarországon és Horvátországban
ez nem állja meg a helyét. Számos közép-kelet-európai térség-
ben hiányoznak a megfelelő szállítási összeköttetések a főbb
áruszállítási folyosókhoz. Fejletlen az intermodalitás (egy út
során többféle közlekedési mód kombinálása) a közúti szállítás
dominanciájával és az úgy nevezett függőleges közlekedési ten-

Nemzetközi összefogás az európai észak-déli tranzitút fejlesztéséért

gely hálózata – amely jobban összekapcsolná e térség országai-
nak közlekedési hálózatát és elősegítené ezek gazdasági integrá-
cióját – jóval elmarad a kívánt értéktől.

Mindezek alapján a kedvezőtlen helyzet megszüntetése
érdekében a Társulás megoldásokat kíván találni és javaslatokat
tenni azokra a sokrétű kihívásokra, amelyeket a szállítás generál
Közép-Kelet-Európában, így a nem megfelelő határátkelő háló-
zati kapcsolatokra és a TEN-T folyosókhoz való kapcsolódások
problémáira, a nem megfelelő szabályozásra és a természet köz-
úti áruszállítás által generált zaj és légszennyezés által történő
kimerítő használatára.

Pácsonyi Imre kiemelte még, hogy az együttműködés a köz-
lekedési prioritások mellett teret adhat egyéb területeknek is,
mint például a Zala megye számára is kiemelt jelentőségű tu-
rizmus és környezetvédelem.

Zala megyét Pácsonyi Imre (balról a harmadik) képviselte.

A keresztény ünnephez kap-
csolódva kéz-Nagylengyelben
műves foglalkozás várta az ér-
deklődőket. bőr-Pozvai Andrea
tárgy- és népi játékkészítő, a
Népművészet Ifjú Mestere és
testvére, Szilvia mutatták meg
a résztvevőknek a hagyomá-
nyos technikákat.

Többféle változatban ké-
szültek például kenderszálból
nyuszik. A hétköznapi alap-
anyag szálait különbözőképpen
kell összefonni ahhoz, hogy
végül kialakuljon a nyúl formá-
jú dísz. Az egyszerűnek látszó
figura megalkotása egyáltalán
nem könnyű feladat, de érde-
mes időt szánni rá, mert kedves
része lehet az ünnepi deko-
rációnak.

A szintén natúr anyagokból
összeállított kis tojástartók mel-
lett még egy érdekes műveletet

Húsvétra készülve
ismertek meg a résztvevők. „A
természetes mindig a legszebb”
elgondolás mentén, a berzselést
alkalmazva csodálatos növényi
minták kerültek a tojásokra.

Amennyire egyszerű, annyi-
ra látványos az eredmény: a
hagymahéjjal színezett tojások-
ra nedves növényi részeket
illesztünk, kisebb harisnyada-
rabbal szorosan bevonjuk, a
végén jól összekötjük, majd a
folyadékba helyezve pihentet-
jük. (A színező folyadék ké-
szülhet például vörös- vagy
lilahagyma héjából, cékla vagy
körömvirág főzetéből.) A kí-
vánt színerősségtől függően
hagyjuk a tojásokat a lében,
majd óvatosan emeljük ki őket
és finoman távolítsuk el róla a
harisnyát és húzzuk le felüle-
tükről a növényi részeket. Ha a
folyamatba nem csúszott hiba,

akkor a végén gyönyörűen dí-
szített tojásokat kapunk. Az
sem gond, ha itt-ott beszivár-
gott a folyadék a levélkék alá,
hiszen attól csak egyedibbé
válik az alkotás.

Az ünnepi asztalnak még
szebb díszei lehetnek a berzselt
tojások, ha szalonnával átsimít-
juk őket, hogy szép fényt
kapjon a felületük.

S.V.

Az elkészült díszek néhány darabja.
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A Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködések című pro-
jekt keretében április 10-én a Megyeházán rendezték meg a III.
Zala Megyei Felzárkózási Fórumot (EFOP-1.6.3-17-2017-00004
„Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködések”). A dele-
gáltak elfogadták a munkacsoportok idei munkatervét, személyi
változásokról döntöttek, s előadásokat hallgattak meg.

Körmendy Gál, a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. munkatársa
a Zala Megyei Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálatáról szólt,
melynek során áttekintették a törvényi hátteret, elvégezték a
szükséges módosításokat, pontosították a szakképzési előírá-
sokat.

Zimborás Béla, a Zalaegerszegi Önkormányzat Humánigaz-
gatási Osztályának osztályvezető helyettese egy kérdőíves fel-

mérés alapján a megye településeit érintő szolgáltatási hiányokat
vette számba. Három járás adatait összesítve alapvető gondot
jelentenek a betöltetlen háziorvosi praxisok, emellett nő az igény
a bentlakásos szociális intézmények iránt.

A fórumon sikeres projektekről is beszámoltak. Az egyik a
„Nők a Göcsej és az Őrség szívében” című program, melynek
célja a hátrányos helyzetű nők álláshoz juttatása. Lukács Bálint
projektmenedzser kiemelte, hogy a 2020 júniusáig tartó projekt
égisze alatt hozták létre a megyeszékhelyen a Család és Karrier-
pontot, továbbá Zalában 34 fő vett részt szociális gondozó és
ápoló OKJ-s képzésen.

A nagykanizsai „Lumina-Lámpás” Tanoda program eredmé-
nyeit szakmai vezető összegezte. A tanodában 25Fehér Ildikó
hátrányos helyzetű roma fiatal felzárkóztatásával foglalkoznak,
akiknél minimális a lemorzsolódás, mivel a tanulmányi eredmé-
nyek mellett a diákok életvitelére is figyelmet fordítanak a
pedagógusok.

III. Zala Megyei Felzárkózási Fórum

Az előadók (balról): Körmendy Gál, Fehér Ildikó, Lukács Bá-
lint, Horváthné Szép Rózsa, a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltségének igazgatóhelyet-
tese és Zimboras Béla.

A fórum résztvevői.

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

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Közép-Zala

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Közép-Zala

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

Hirde
ssen

nálu
nk !

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,Zalatáj Kiadó
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,

Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, )Pacsa és Környéke
keres a megye minden részéből.tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu Indítógátlós (IMMOBILIZERES)

autókulcsmásolás az

autótípusok 85 %-ához

kedvezõ áron!

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.

Tel.: 30/471-1000

Nyitva tartás: h-p.: 8 -16 sz.: 9 -12
00 30 00 00•

00 00
Ebédszünet: 11 -12

Sajtóbejáráson mutatta be
minap a média képviselőinek
Balaicz Zoltán Zalaegerszeg,
polgármestere, Sümegi László

önkormányzati képviselő, és
Domján István, az andráshidai
Öveges József Általános Iskola
igazgatója az andráshidai vá-
rosrészben a bagodi csatlako-
zástól a Platán sorig épülő új
kerékpárút munkálatait.

– Az önkormányzat nagy
hangsúlyt fektet arra, hogy él-
hető várost alakítson ki. Ebbe
beletartozik a kerékpárral való
közlekedés lehetősége is. A vá-
ros – a pályázati lehetőségek és
saját források függvényében –
már eddig is folyamatosan bő-
vítette kerékpárút hálózatát. A
cél az, hogy magas szolgál-
tatási szintű, harmonikus vo-
nalvezetésű és mindenek előtt
biztonságos kerékpáros létesít-
mények épüljenek, melyek a
város fejlesztési elképzelései-
vel összhangban vannak –
emelte ki a polgármester. –
2017-ben készült el a helyi ke-
rékpáros szervezetek és egye-
sületek bevonásával a megye-
székhely kerékpáros hálózati
terve. Köszönet a Zalaegersze-

15 km új kerékpárút épül
A Zalaegerszeg környéki települések is profitálnak ebből

gi Kerékpáros Sportegyesület-
nek, a Zöld Irány Egyesület-
nek, az Egerszegi Bringaklub
és Természetjáró Egyesületnek,
valamint a Zalai Tekergők Ke-
rékpáros Sport és Túra Egye-
sületnek a sok hasznos ta-
nácsért! Ennek figyelembe vé-
telével folytatódott a tervezés
és készültek az engedélyes és
kiviteli szintű tervdokumentá-
ciók. A cél az, hogy részben a
Terület- és Településfejlesztési
Program (TOP - 1,1 milliárd
forint támogatás), részben pe-
dig kormányzati, állami forrás
segítségével (500 millió forint
támogatás) 15 km új kerékpárút
épüljön négy szakaszon.

A polgármester részletesen
szólt a négy szakaszról. Ezek a
következők:

1. Már elkezdődött, folyik a
munka: Platán sor, Andráshida
és Bagod között, 6,5 km hosszú
szakasz, 406 millió forintos
beruházás keretében. A nyom-
vonalon épülnek önálló kerék-
párutak, illetve egyes helyszí-
neken (Andráshida u., Gébárti
u. belterületi szakasza, Malom
u. rövid szakasza, Kabók L. u.)
forgalomtechnikai jelzések (táb-

lák, felfestések) biztosítják a
kerékpáros közlekedést. Fedett
beállóval, padokkal, ivókúttal
és szerviz ponttal felszerelt
kerékpáros pihenőhely létesül a
Gébárti út környezetében. Ke-
rékpárral biztonságosan meg-
közelíthetővé válik a Gébárti-tó,
a Boldogasszony Kápolna, a Gö-
cseji Falumúzeum. A turisták a
Zala-völgyén érkezve András-
hidán a város legrégebbi temp-
loma mellett haladnak el, és
érhetnek el a falumúzeumhoz.
Emellett az Andráshidán élők
számára is fontos, hogy ha-
marosan biztonságos kerékpár-
úton juthatnak el a Gébárti-
tóhoz és akár a városba is.

2. Kivitelezési közbeszerzés
alatt van: Mindszenty tér és
Zalaszentiván közötti szakasz.

3. Tervezés alatt van: Mind-
szenty tér, Kazinczy tér, Rá-

kóczi utca, Ola utca, Platán sor
közötti szakasz.

4. Tervezés alatt van: Zrí-
nyi Miklós utca és Bocföl-
de közötti szakasz (Flex,
ADA, stb.).

Balaicz Zoltán hozzáfűzte:
– Ezen a 15 kilométernyi négy
új szakaszon felül fontos lenne,
ha a következő években, to-
vábbi kormányzati, állami tá-
mogatással két másik szakasz,
két másik kikötés is megva-
lósulhatna: Platán sor, Hock
János utca, Teskánd közötti
szakasz, illetve a Berzsenyi
utca, Csácsbozsok, csácsi arbo-
rétum közötti szakasz. Ezen fog
dolgozni a városvezetés! Tud-
juk, hogy ennek nem csak a
zalaegerszegi polgárok, hanem
a városkörnyéki települések ke-
rékpárral (is) közlekedő lakói is
örülnek majd.

Balaicz Zoltán (jobbról) ismertette a négy szakasszal kapcso-
latos tudnivalókat.

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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Az akció a megjelenéstől a készlet erejéig érvényes!

Digitalizálta működését a Za-

lavíz Zrt., vízhálózatán és víz-
tisztító telepein online kommu-
nikációs eszközöket és jeladó
műszereket telepített, amelyek
a Telenor hálózatán keresztül

Digitalizálta működését a Zalavíz Zrt.

valós idejű adatokkal és hoz-
záférhetőséggel támogatják a
vízmű irányítástechnikai, kar-

bantartási és üzembiztonsági fel-
adatait.

A Telenor Magyarország és
a Zalavíz Zrt. közleménye sze-
rint a térség 161 településének
ivóvízellátásáért és 99 település
szennyvízkezeléséért felelős za-
laegerszegi székhelyű cég szol-
gáltatási területén évente közel
7,5 millió köbméter ivóvizet
vételeznek, és több mint 7,5
millió köbméter szennyvíz ke-
zeléséről gondoskodik.

Közölték: a vízszolgáltató di-
gitális átalakítása és fejlesztése
közel félmilliárd forintos be-
ruházást igényelt, ennek az in-
formatikai fejlesztések csak a tö-
redékét képezték. A rendszer üze-
meltetése havonta közel 1 mil-
lió forintos költséggel jár, a ko-
rábbinál lényegesen magasabb
színvonalon és nagyobb üzem-
biztonsággal – írták.

Az online berendezések ada-
tainak hálózati továbbítása meg-
gyorsítja a vízmű irányítási fo-
lyamatait, és hatékonyabbá is
teszi azokat. A felügyeleti és a
karbantartási tevékenységekhez
szükséges információk és ada-
tok megszerzéséhez a szakem-
bereknek nem kell személye-
sen, egyenként a gépekhez el-
menni, minden rendszerinfor-
máció azonnal, online láthatóvá
és mérhetővé vált, és a meg-
újult rendszer a központból tá-
voli vezérlést, beavatkozást is
lehetővé tesz. A digitalizált víz-
műtelepekkel kialakított valós-
idejű online kapcsolat az üze-
mi területek biztonságát is tá-
mogatja, például a behatolás-
védelem vagy az esetleges sza-
bálytalan vízvételezések azon-
nali észlelésében – közölték.
(Forrás: )MTI

A Zalavíz Zrt. 161 település ivóvízellátásáért és 99 település
szennyvízkezeléséért felel.

Elérhetõségeink:

Telefon:
92/596-936,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Távoli vezérlés, beavatkozás is lehetővé válik

Ha elolvasta,

adja tovább!

Közép-
Zala

Közép-
Zala



9Közép-Zala2019. május

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

FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁS
és HITELKÖZVETÍTŐ IRODA
13 biztosító és 12 bank kínálata egy helyen,

díjmentes ügyintézéssel!
� �lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól kötelező gépjármű

felelősségbiztosítások a legkedvezőbb díjjal teljes körű casco�

utasbiztosítás élet,- baleset,- nyugdíjbiztosítások vállalkozói� � �

vagyon és felelősség biztosítások kárfelvétel ügyintézés�

� � �Személyi kölcsönök lakáshitelek jelzáloghitelek

CSOK ügyintézés hitelkiváltás gépjármű hitelek� � �

kisvállalkozói hitelek MFB hitelek intézése� �

�napelem rendszer értékesítés, teljes körű ügyintézéssel,
állami támogatással is. Thm: 0% Villanyszámla: 0 Ft!

Elektromos fűtésre áttérve gázszámla, akár 0 Ft!

Munkatársakat keresünk az alábbi pozíciókba:
hitelközvetítő ingatlanközvetítő.� �

Részletek: www.cashbank.hu / karrier

A óvoda tornater-teskándi
mében heti egy alkalommal
találkoznak a hölgyek. A közös
hobbi a Pilates testformálás,
ami Magyarországon egy év-
tizede ismert. Az intenzív egy
órás foglalkozást 10 - 14 fő
látogatja rendszeresen.

Az oktató dr. Császár Gab-
riella gyógytornász, a PTE Za-
laegerszegi Képzési Központjá-
nak igazgatója tájékoztatott a
testformáló rendszerről.

– A Pilates mintegy 100 éve
létező mozgásforma, a német
Jozeph Pilates fejlesztette ki. A
gyakorlatokat eredetileg kato-
nák rehabilitációs programjá-
nak szánta. Európában nem ért
el vele igazi sikereket, ezért
Amerikába vitte a programot.
Rövid időn belül több követője
akadt, a Pilates torna a sztárok
mozgásformája lett. Julia Ro-
berts és Jenifer Aniston is ked-
velték a Pilatest. A gyakorlatok
megkövetelik az összpontosí-
tást és a tudatosságot. Nem
szenvedünk és a Pilates a mély-
rétegű izmokat erősít.

Pilates a teskándi óvodában
– Hogyan lehet ezt szenve-

dés nélkül elérni?
– Ha a légzéstechnikát si-

kerül összekapcsolni a gyakor-
latok pontos végrehajtásával,
már meg is van a lényeg. Ettől
a pillanattól könnyű a Pilates.

– Első látásra nem is tűn-
nek nehéznek ezek a gyakor-
latok.

– Ez talán azért van, mert a
csoportban már évek óta gya-
koroljuk ezt a mozgást, most
nincsenek kezdők. Egyébként
mindenkit szívesen látunk. A
gyakorlatok bármilyen életkor-
ban elkezdhetők, az edzettségi
szint sem számít. A program
könnyen elsajátítható és folya-
matosan alakítható.

– Viszonylag kevés segéd-
eszközt használnak.

– A matrac, a labda, a hen-
ger és a szalag mindig előkerül.
Vannak Pilates gépek, de az
már egy másik világ. Az sem
teljes profizmus, hogy szemé-
lyesen is elvégzem a gyakor-
latokat. Az oktatónak figyelni
és javítani kell a mozgást, ami

azért így is megtörténik. Ami-
kor elvállaltam a csoport fog-
lalkoztatását az a kérésem volt,
hogy személyesen is elvégez-

hessem a gyakorlatokat. Már
hosszú idő eltelt és a dolog így
is jól működik.

Samu László

Dr. Császár Gabriella vezeti a foglalkozásokat.

A program könnyen elsajátítható és folyamatosan alakítható.
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A tizenkét esztendős Bóha
Angéla utolsó csatája az orszá-
gos bajnoki címért folyt a ser-
dülők között, 33 kg-os súlycso-
portban. Angéla végül csapat-
társával, versen-Gáll Fannival
gett az aranyéremért.

Tavalyi, diák korosztályban
szerzett bajnoki címe után, a
mostani Dunakeszin szerzett
győzelemmel látótávolságba ke-
rült a lengyelországi EB is. A
következő horvátországi ver-
senyen kell érmet szereznie,
hogy a szakvezetés jóváhagyá-
sával képviselhesse hazánkat a
krakkói Európa-bajnokságon.

A leány lapunknak el-tófeji
mondta, hogy nyolc éves korá-
ban kezdett birkózni és kis ki-
hagyással azóta is heti három
edzésen készül a megmérette-
tésekre. Mint mondta, a sport
nagyban segíti a tanulásban is,
nem meglepő tehát az átlag
feletti tanulmányi eredmény.
Angélától azt is megtudhattuk,
hogy az edzőtáborok a sportbéli
fejlődés mellett mindig hoz-
nak új barátságokat is, tehát a
sport által emberi kapcsolatai is
fejlődnek. Kiemelte: családja és
edzője támogatása nagyon so-
kat jelent neki és baráti tár-

Idén is bajnoki címmel tért haza Bóha Angéla
Egy lépésre az Európa-bajnokságon való részvételtől

saságból is sok erőt tud me-
ríteni.

Edzője, márSzanati József
arról mesél, hogy az ifjú hölgy
komoly makacsságot hordoz ma-
gában, ám ezt a tulajdonságot
megtanulták közös munkával
olyan előnnyé kovácsolni, mely
segíti a fejlődésben és a mér-
kőzésben Angélát. József arról
is beszélt, hogy a szorgalmas
munka mellett a júniusi EB-ig a
33 kg-os testsúly megtartásán
is kell dolgozni a tófeji birkó-
zólánynak ami ebben a korban
rendkívüli fegyelmet igényel.

A lengyelországi Európa-
bajnokságon egyébként nemze-
tenként két versenyző indulhat
adott súlycsoportban, nagy le-

hetőség lenne tehát a kijutás
Angélának.

Gellén Szilárd

A tófeji birkózók edzőjükkel.

Bóha Angéla

Petrikeresztúrra már nagy-
pénteken ellátogatott a húsvéti
nyuszi. Minden helyi kisgye-
reknek meghívót küldött, hogy
találkozzanak a kultúrház udvarán.

Családok együtt érkeztek a
művelődési házhoz, lelkes kis-
gyerekekkel, kosárkákkal fel-
szerelkezve.

A húsvéti nyúl feladatokat
készített az összegyűlt nagy
csapatnak, több mint negyve-
nen jöttek el a rendezvényre. A
különböző állomásokon a gye-
rekeknek együtt kellett felada-
tokat megoldaniuk. Volt ahol
találós kérdések írt a nyuszi,
máshol labirintusban kellett to-

Húsvéti tojáskereső túra
A nyuszi meghívót küldött

jásokat keresni. A gyerekek lo-
csolóverseket adtak elő, másik
helyszínen húsvéti képek kö-
zött kerestek különbségeket. A
nyuszi a szülőket is megdol-
goztatta, más népek húsvéti
szokásait kellett felismerniük a
leírások alapján.

A több mint öt kilométeres
távot a gyerekek végig vidá-
man, alkalmanként futva tették
meg, az elpotyogtatott kis cso-
kitojásokat követve.

A gyerekek és felnőttek csa-
pata végül megtalálta a nyuszi-
fészket, ahol gyönyörű, kézzel
varrott nyuszik és csokoládé
várta a túra résztvevőit.

A túra résztvevői.
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• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l

Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

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


