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A nagykövetet hiába várták Pethőhenyén
„Fontos ügyek jöttek közbe”
faluház parkolójába, s kiszállt
belőle – a nagykövet asszony
helyett – Kerechanyn Dmytro
követségi titkár.
No, jegyezték meg a sajtó
képviselői, nem biztos, hogy ez
így „eladható” esemény lesz az
országos sajtóban.
A követségi titkár viszont
ettől függetlenül tette a dolgát,
sorra látogatta honfitársait a
falu által biztosított szálláshelyeken. Elbeszélgetett velük,
majd a tapasztalatokat aztán
fehér asztal mellett osztotta
meg a polgármesterrel. KöszöFotók: Zalatáj
Az ukrán követség titkára köszönetet mondott a polgármesteren keresztül Pethőhenyének.

Pethőhenyén nagyon várták
április 28-án, csütörtökön Ljubov Nepopot, Ukrajna nagykövet asszonyát, aki az előzetes
levélváltás alapján elfogadta a
falu polgármesterének meghívását.
A látogatást azért kérte
Deák István György, mert a
450 lelkes faluban több, mint
negyven háborús menekült él.
Részben Kárpátaljáról érkezett

magyar ajkúak, de vannak ukrán és orosz nemzetiségűek is.
Készült a falu, készültek a
menekültek is természetesen,
de a nagykövet asszony vizitje
felkeltette a sajtó érdeklődését
is. Ott volt az MTVA, az MTI, a
Zalai Hírlap tudósítója, s természetesen a Zalatáj munkatársa is.
Nem sokkal déli 12 óra
előtt gördült be a kék rendszámtáblás követségi autó a

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

A személyi sérülések szakértője. Tel.: 06-70/367-6559

netet mondott Pethőhenye községének, hogy befogadta a menekülteket, s példamutató módon gondoskodik róluk. Elhangzottak kényes kérdések,
felvetések a vendéglátóktól,
amik rendezéséhez ukrán részről is segítség kell.
Természetesen elhangzott
az a kérdés is, hogy miért nem
tudott eljönni Ljubov Nepop
nagykövet asszony Pethőhenyére. A válasz nem nélkülözte a diplomáciai stílust: a
háborús helyzettel összefüggő
(Folytatás a 2. oldalon)
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A nagykövetet hiába várták Pethőhenyén
„Fontos ügyek jöttek közbe”
(Folytatás az 1. oldalról)
fontos tárgyalásokon kell részt
vennie.
Csak mellékesen jegyzem
meg: Ljubov Nepop a napokban hosszú interjút adott a
Partizán nevű közéleti-politikai
YouTube csatornának. Ennek

műsorvezetője Gulyás Márton
baloldali politikai aktivista.
Érdemes meghallgatni, hogy
miket mondott a nagykövet
asszony. Ezek után talán nem is
hiányzott pethőhenyei látogatása.
Ekler Elemér

Könyvtári programok Egerváron
Van, aki a kutyáját is magával hozta.

Kiállítással zárult…
Mézeskalács-készítők Vasboldogasszonyban

A Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár programajánlójából a zalaegerszegi Fekécs
Henrietta kézműves foglalkozását választottuk. Tulipánokat
készítettünk filc, textil, hurkapálca, vatelin felhasználásával.
Némi varrással és ragasztással
hamar elkészültek a virágok.
Nagyon jól éreztük magunkat,
és ügyesen elsajátítottuk a virágok elkészítésének mozzanatait, így már otthon is el
tudjuk készíteni. Heni termékeit megtaláljuk a https://www.
facebook.com/fekecsheni oldalon.

Az áprilisi KönyvtárMozin
családias volt a létszám. A
Magyar népmesék közül A tű, a
kutya, a rák, a tojás és a kokas
vándorútja című részt néztük
meg. A kézműves foglalkozáson pedig szalvétatechnikával készítettük el a hímes
tojásokat. Akinek volt kedve,
még színezhetett is. Aki a
márciusi és az áprilisi KönyvtárMozis foglalkozáson is részt
vett, ő a bárányt és a tojásokat
otthon felakaszthatta néhány
ágra és így egy szép húsvéti
dekorációt kapott.
B.K.V.

A Nemzeti Művelődési Intézet által elindított „A Szakkör”
mozgalom keretében Vasboldogasszonyban a mézeskalács-sütést
választották.
A helyi szervezést Hessel Ferencné irányította, aki lapunknak
elmondta, hogy hat hölgy húsz héten keresztül a rendelkezésre
álló tematika szerint ismerkedett a mézeskalács-sütéssel. A szükséges alapanyagokat a Nemzeti Művelődési Intézet biztosította.
Hessel Ferencné arról is beszámolt, hogy a vasboldogasszonyi
„szakkör” hat tagjának (Kálmán Imréné, Pálfy Béláné, BogdánBertók Barbara, Darók Józsefné, Hajas Istvánné, Soós Bálintné)
finomságaikból április 19-én kiállítás is nyílt, ami a hónap végéig
volt megtekinthető.
A kiállítás megnyitóján Németh Zsolt, Vasboldogasszony polgármestere köszönetet mondott a szakköri foglalkozáson résztvevőknek azért, hogy heteken keresztül, folyamatosan részt vettek
a foglalkozásokon. Ugyancsak kijárt a dicséret a szervezőnek,
Hessel Ferencnének is.
A kiállítást megtekintette Matyasovszky Margit, a Nemzeti
Művelődési Intézet Zala megyei igazgatója is.

www.zalatajkiado.hu
A vasboldogasszonyi „szakkör” tagjai Matyasovszky Margittal
és Németh Zsolttal.
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Vonzerő lehet az egész térségben
Megnyílt az Alsóerdei Sport- és Élménypark
A Modern Városok Program, valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 5,2 milliárd forintos beruházással valósul meg
az alsóerdei fejlesztés Zalaegerszegen. Az első ütemben az
Alsóerdei Sport- és Élménypark
készült el. A következő ütemekben megújul és bővül a
búslakpusztai sportlőtér, továbbá szintén megújul a TV-torony
és annak környezete, valamint
erdei túraútvonalak és terepkerékpár pályák épülnek ki.
A létesítmény hivatalosan
április 22-én, pénteken nyitotta
meg a kapuit, de aznap, majd
az április 27-re módosított időpontban is esett az eső, így nem
lehetett hivatalos ünnepséget
tartani. Így csak egy projektzáró sajtótájékoztatóra került
sor Balaicz Zoltán polgármester és Vigh László ország-

gyűlési képviselő részvételével,
az elmaradt ünnepséget pedig
majd egy családi nappal pótolják.
A Modern Városok Programnak része volt, hogy a kormány támogatásával Alsóerdőn, a volt napközis tábor helyén egy új sport és szabadidő
központ jöjjön létre. A tervek
kialakítása során figyelembe
vették a szakmai és a környezetvédelmi szervezetek tanácsait. A beruházás csak az önkormányzati tulajdonban lévő
volt napközis tábor területét
érintette, az állami erdőt nem,
sőt, a projekt keretében közel
100 új fát ültettek el.
– Hatalmas munka van abban, hogy ez a többszöri újragondolást és újratervezést igénylő projekt végül megvalósulhat,
ami az egész térségben nagy
vonzerőt jelenthet. Köszönetet

A sport- és élménypark madártávlatból.
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• Bérfőzés • Kereskedelmi főzés • Palackozás • Értékesítés

A főzési díj bruttó 1000 Ft/l
Nálam az 40-50 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 40 éves tapasztalata!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090

Bizonyára népszerű lesz az akadálypálya is.

mondok Gecse Péter alpolgármesteremnek, aki végig hitt ebben a beruházásban, soha nem
adta fel, rengeteget dolgozott
rajta és ahogy az uszoda megvalósítását is sikerrel menedzselte, úgy ez az alsóerdei
projekt is a kiváló munkavégzésének bizonyítéka. Hálás vagyok, hogy ilyen kiváló kollégával dolgozhatok együtt!
Ugyancsak köszönet illeti azokat a kollégáimat, akik éveken
keresztül dolgoztak a projekten: Takácsné Czukker Szilvia,
Lipóczki-Török Veronika, Sebestyén-Fehér Nóra, Fazekas
Györgyi, Pass Edina, Maza
Renáta, Székely Róbert, Szabóné Gárdonyi Bernadette, dr.
Sipos Erzsébet, Kiss Nikolett,
Horváth Aliz, Henics Attila.
Köszönet a tervező AOD Kft.nek és külön Darabos Gézának,
a kivitelező Szabadics Zrt.-nek,
a műszaki ellenőr Zalaber Kft.-

nek, és a közbeszerzéseket bonyolító dr. Geéb Klaudiának!
Köszönet a Miniszterelnökség
és az Emberi Erőforrások Minisztériuma velünk együtt dolgozó szakembereinek! Sok sikert kívánok a működtetéshez
a Zalaegerszegi Élménypark
Kft.-nek, Bánhegyi Péter ügyvezetőnek és kollégáinak –
mondta Balaicz Zoltán polgármester.
Vigh László, a térség fideszes parlamenti képviselője
arról beszélt: a befektetők egy
lehetséges helyszín kiválasztásakor arra is kíváncsiak, hogy
az adott településen milyen
körülmények,
szolgáltatások
vannak. Zalaegerszegen több
olyan lehetőséget is biztosítani
szeretnének az itt élőknek vagy
ide érkezőknek, mint a most
elkészült szabadidős létesítmény, ami mára a város egyik
legszebb helye lett.
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Tájékoztató a megye közbiztonságáról
Ülést tartott a Zala Megyei Közgyűlés
Idei második ülését 2022.
április 21-én, csütörtökön tartotta a Zala Megyei Közgyűlés.
A testület a meghívóban
szereplő napirendi pontokról és
azok tárgyalási sorrendjéről tartott szavazást követően elfogadta az elnöki beszámolót és a
lejárt határidejű határozatokról
szóló jelentést.
Második napirendi pontként
dr. Vereckei Csaba Iván megyei
rendőrfőkapitány tartott beszámolót Zala megye közbiztonságának helyzetéről, az ennek
érdekében tett intézkedésekről,
feladatokról. A tájékoztatásból
kiderült: megyénkben az előző
évektől eltérően emelkedett a
regisztrált
bűncselekmények
száma, a közterületen elkövetett bűncselekmények száma
viszont csökkenést mutat, amely
a városi kapitányságok adataiban is megjelenik. A kiemelten
kezelt bűncselekmények száma
szintén csökkent Zala megyében, azonban az on-line térben
elkövetett bűncselekmények,
elsősorban csalások száma tovább nőtt. Zala megye rendőri
szerveinek nyomozáseredményességi mutatója 2021-hez
képest növekedett, 82,8 %-os.
A Zala Megyei Rendőr-főka-

pitányság 2022. évi főbb célkitűzései között szerepel a megye
baleseti statisztikájának javítása, a lakosság szubjektív közbiztonságérzetének fenntartása
és lehetőség szerint további
javítása, az illegális migráció
elleni hatékony fellépés és a
társadalmat foglalkoztató, szélesebb sértetti kört érintő ügyekben eredményes megelőző tevékenység kifejtése.
A rendőrségi beszámolót
követően a testület a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
2021. évi egyszerűsített éves
beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadásáról döntött, majd a Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal 2021.
évi belső ellenőrzési jelentését
tárgyalta meg és fogadta el.
A pénzügyi témájú előterjesztések között a közgyűlés elfogadta 2021. évi zárszámadását, majd módosította
2022. évi költségvetését. A
mostani módosítással a költségvetés bevétel-kiadási főösszege
1.394.554 e Ft-ra módosult,
ami a 2021. évi maradvány
átvezetését is magában foglalja.
A soron következő szavazással a közgyűlés módosította

Nélkülözhetetlen a munkájuk
Falugondnokok képzése

Május 27-ig tart a falugondnokok képzése.

Mára már a községi önkormányzatok nélkülözhetetlen
dolgozói lettek a falugondnokok, akiknek képzése egyre

bővülő feladataik miatt igen
fontos. Immár második éve a
Zala Megyei Önkormányzat
irányításával történik mindez.

Dr. Vereckei Csaba Iván részletes tájékoztatást adott Zala megye közbiztonsági helyzetéről.

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletét.
A testület jóváhagyta Zala
megye előzetes Integrált Területi Programjának módosítását,
Zala megye TOP+ fejlesztési
forrása a korábbi 55,952 milliárd forintról 61,322 milliárd
forintra emelkedett. A forrás
növelése többek között közút,
energetikai, aktív turisztikai és
köznevelési fejlesztések megvalósítását teszi lehetővé megyénkben.
Döntött továbbá a közgyűlés a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról.
Május másodikán a Megyeházán indult az újabb tanfolyam, ami e hónap huszonhetedikéig tart.
A tanfolyam megnyitóján dr.
Pál Attila, a megyei közgyűlés
elnöke köszöntötte a résztvevőket. Kiemelte, hogy a falu, vagy tanyagondnokok igen fontos szerepet töltenek be az adott
településen. Hazánkban harminckét éve működik ez a szolgálat, Zala megyében a falugondnokok száma meghaladja a kétszázat. Nagyon fontos a szakmai felkészítésük, hiszen feladataik rendkívül szerteágazóak.
A megyei közgyűlés elnökének köszöntője után már meg
is kezdődött a képzés. Dr. Mester László, a Zala Megyei Önkormányzat főjegyzője a nemzet, az állam és az önkormányzatiság témakörében adott
tájékoztatást.
Dr. Pál-Harmath Judit, a
megyei önkormányzat munka-

Végezetül a testület jóváhagyta a HUNG-2022, a nemzeti értékek és hungarikumok
gyűjtésének, népszerűsítésének
támogatására irányuló pályázati
felhívásra benyújtott projektet,
valamint három, a Zala Megyei
Önkormányzat projektpartneri
részvételével az Interreg Central Europe 1. pályázati felhívására benyújtott pályázatot,
vállalva, hogy a pályázat nyertessége esetén biztosítja a Zala
Megyei Önkormányzat feladatainak megvalósításhoz szükséges 5 %-os önerő összegét.
(Forrás: Zala Megyei Önkormányzat)

Fotók: Zalatáj
Dr. Pál Attila mondott köszöntőt.

társa jogi alapismeretekből tartott előadást.
Az elméleti képzés mellett
„terepmunkát” is végeznek a
falugondnokok, erre Csatárban, Szentgyörgyvölgyön, Szilvágyon és Zalaszentgyörgyön
kerül sor.
A képzésben részt vesz Pácsonyi Imre alelnök is.

2022. május
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Húsvéti programok Egerváron
Idén is a település lakóinak
segítségével készült el Egervár
tojásfája a főtéren. Sokan hoztak otthonról hímes tojást, és
akasztották fel a kijelölt fára, valamint fotót is töltöttek fel róla
az egervári közösségi ház Facebook oldalára a bejegyzéshez.
Húsvét előtti csütörtökön
tartottuk a húsvéti kézműves és
termelői vásárt. A kínálatban szerepeltek textiltermékek, drótékszerek, gyurmaékszerek, levendulás termékek, mézeskalács, tojás, Vasmancs-vitaminbombák, ajándék- és dísztárgyak. Az érdeklődők a nézelődés és a vásárlás mellett nyuszit
simogathattak.
Az Alkotó Kezek csoport
segítségével hungarocell tojásból nyuszit készíthettek a gyerekek, Ibolyánál pedig húsvéti
mézeskalácsokat díszíthettek. A
parkolóban a Polgár-kertészet
virágvására is várta az idelá-

togatókat. A kis focipályán bonyolítottuk le a csokitojás keresést. Selek Réka népdalokat
énekelt, majd a kislányokból
álló moderntánc csoport műsorát élvezhette a közönség. A
Kakaó zenekar koncertje után
pedig sor került a tombolasorsolásra.
Másodszor szerveztük meg
a húsvéti fészekrablást a településen. Most 19 család jelentkezett fészekrakónak, és készült apróságokkal, csokikkal,
ajándékokkal a fészekrabló
gyerekeknek.
Nagypéntek délelőttjén került fel a térkép a Facebook
oldalra, és 15.00-17.00 lehetett
felkeresni a helyszíneket. Mindenhol egy dolgot elvehettek a
„rablók” a fészkekből. Szerencsére az eső is elállt a kezdésre,
és több, mint 50 gyerek indult
útnak.
B.K.V.

Átadták a megújult könyvtárat Gősfán
könyvtár anyagi hozzájárulását
a szép berendezésért, a használati eszközökért és a folyamatos szakmai segítségért. A
szekrényes könyvtárolást polcos váltotta fel, és praktikus
gyermekbútorokat is kaptak a
kis olvasók. A folyamatosan
megújuló könyvtár állománya
rendelkezésre áll a falu lakói
számára, ha esetleg egyedi igé-

Felnőttképzési engedély: E/2020/000146
Elérhetőségek:
email.: titzala@t-online.hu
Telefon: 30-429-0057 / 30-477-6070

www.titzala.hu
Jázmin és Réka már birtokukba is vették a megújult könyvtárat.

Szűk ünnepség keretében
került sor május 5-én Gősfán, a
megújult könyvtár átadására.
Farkas Tiborné polgármester
asszony köszöntötte a vendégeket és a fenntartó Deák Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár
képviselőit: Kiss Gábor igazgatót, Czirákyné Tóth Edit há-

lózatgondozó könyvtárost és
Dóráné Mészáros Anikót, a
könyvtárellátási szolgáltató rendszer csoportvezetőjét.
Tavaly májusban indultak a
faluház belső felújítási munkái.
Itt foglal helyet a könyvtár is,
amely látványos megújuláson
esett át. Köszönjük a megyei

nyek merülnek fel, akkor is
segítséget nyújtanak a megyei
könyvtár dolgozói.
Szeretnénk, ha ez a szép
könyvtár nemcsak a könyvek
háza lenne, hanem a gősfaiak közösségi tere is, ahova
jó bejönni, akárcsak beszélgetni is!
Gősfa Község
Önkormányzata

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

2022. május
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14-en április 14.-én
Húsvéti „fészekrablás” Gősfán!
Gősfán eddig nem volt hagyománya, a környező településeken viszont nagy népszerűségnek örvend a húsvéti fészekrablás. Igazi öröm számunkra, hogy első alkalommal, április 14-én, 14 személy jelentkezett arra, hogy „fészket
rakjon”, apró ajándékokkal,
festett tojásokkal, csokoládékkal lepje meg a kis „rablókat”.
A gyerekek lelkesen, csapatban, a kicsik a szülők kíséretében indultak a fészkek felkeresésére.
Segítségül térképet kaptak,
mely iránymutatást nyújtott az
ajándékok megtalálásában. Szerencsés volt az időpont, mert
ezen a délutánon sok napsütésben volt részünk. A tojásgyűjtő séta után a gyerekek a fa-

luházban pihenhettek meg, ahol
ügyességi játékok: pirostojás
gurító pálya, akadálypálya (tojáshordás kanálban), húsvéti színező, papírtojás díszítő és „tojás-szelfi” lehetőség várta a gyermekeket.
Osztatlan siker azonban a nyuszisimogatás volt! Örömmel, szeretetteljesen vették körül a nálunk vendégeskedő nyuszit! Sokan szívesen hazavitték volna!
Reméljük, hagyománnyá válik
és jövőre is megörvendeztethetjük a helybeli kis „rablókat”.
Köszönjük Gorza Gábornak
és Pongrácz Ernőnének az
ajándék tojásokat, a fészekrakóknak a szép és ötletes fészkeket,
a gyermekeknek az örömteli
aktív részvételt!
Gősfa Község Önkormányzata

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

Gránit, márvány síremlékek

Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

A környék legnagyobb választékával állunk a rendelkezésére.
Vállaljuk egyedi tervezésû síremlékek kivitelezését.
Sírkertünkben élõben láthatja a gránitok mintázatát, illetve színét.
Készleten lévõ síremlékeinket rövid határidõn belül kivitelezzük.

Böõr Kõfaragó Kft.
Pacsa, Deák F. út 40.
Érd.: 06 30 55 69 092
Megtekintéshez telefonos
egyeztetés szükséges.
További képek honlapunkon láthatók.

www.boorkofarago.hu

Olvassa a Zalatáj
megújult honlapját!

www.zalatajkiado.hu
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2022 májusában zárul a Zalai innovatív foglalkoztatási paktum
Végéhez közeledik a „Zalai Innovatív Foglalkoztatási Paktum megvalósítása” című, TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 azonosítószámú projekt, mely 2017. január 1. és 2022. május 31.
között 1.102,99 millió Ft vissza nem térítendő támogatásból
valósult meg. A megyei foglalkoztatási paktum legfőbb célja a
Zala megyében munkát vállalni szándékozó, álláskereső hátrányos helyzetű személyek, közfoglalkoztatottak és inaktívak foglalkoztathatóságának javítása volt.
Elmondhatjuk, hogy a Zala Megyei Önkormányzat vezetésével, a Zala Megyei Kormányhivatallal, a Zala Megyei Önkormányzati Hivatallal, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal és a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.-vel konzorciumban, kiváló partnerségben
megvalósuló paktum az elvárásokat túl is teljesítette.
A megvalósítás kezdetétől 2022. április 30-ig 773 ügyfél
került bevonásra, közülük 112 fő képzésben, 85 fő vállalkozóvá
válási támogatásban, 403 fő bér/bérköltség támogatásban, 199 fő
pedig egyéb támogatás nélküli munkaerőpiaci szolgáltatásban
részesült.
A projekt időtartama során számos rendezvény és találkozó
valósult meg a megye különböző településein, többek között a
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által koordinált
KKV és Mikrovállalkozási munkacsoport találkozói és konferenciái, a projekt eredményeit bemutató éves paktumkonferenciák, valamint 20 alkalmas helyi termék rendezvénysorozat.
A megyei paktum területi hatálya az egész megyére kiterjedt,
kivéve Zalaegerszeg és Nagykanizsa Megyei Jogú Városokban

lakcímmel rendelkező személyekre, azonban a megyei paktummal párhuzamosan Zalaegerszeg és Nagykanizsa Megyei Jogú
Városok által létrehozott és a helyi paktumok (ZalaegerszegLenti; Nagykanizsa-Letenye; Keszthely-Zalaszentgrót) is segítették a zalai álláskeresők munkához jutását.
A hat paktumban összesen 2 561 ügyfél vett részt, támogatásukra 1,963 milliárd forint került felhasználásra. A leggyakoribb
támogatási forma a bér/bérköltség támogatás volt (1344 fő),
továbbá rendkívül nagy volt az érdeklődés az önálló vállalkozás
indítását segítő, vállalkozóvá válás támogatásra is. A paktumoknak köszönhetően 170 zalai vállalkozás indította el tevékenységét. A TOP programokban bevontaknak lehetőségük volt új
szakmák elsajátítására, 423-an vettek részt többek között:
Élelmiszer-, vegyi áru eladó, Vállalkozási ismeretek, Építő- és
anyagmozgató gép kezelője (Szakmairány:Targoncavezető) +
vezetőüléses targonca gépkezelő jogosítvány képzéseken. 701 fő
álláskereső egyéb támogatás nélküli munkaerőpiaci szolgáltatásban részesült, esetükben a mentorok az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezésre fektették a hangsúlyt: önéletrajz
elkészítésében, célállások felkutatásában, interjú-helyzetekre
történő felkészítésben nyújtottak segítséget.

----------------------------------------------------------------------ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI
PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA
Támogatás: 1.102,99 millió forint
Projektazonosító:
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
www.zalapaktum.hu

A zalai paktumokban bevont álláskeresők száma járásonként

Hirdetésszervezõket

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

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

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)
mellékállású tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

