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Petrikeresztúr község veze-
tése mindig törekszik az újítá-

Anyák-napi reggeli Petrikeresztúron

sokra, a formabontó események
szervezésére. Idén első alka-

lommal, de határozottan hagyo-
mányteremtő szándékkal ren-
dezték meg az Anyák-napi reg-
gelit. Az édesanyákat, nagyma-
mákat, dédnagymamákat közös
reggelire várták a petrikereszt-
úri kultúrházba.

Borvári Lili polgármester
elmondta, hogy olyan élményt
szerettek volna adni az anyu-
káknak, nagymamáknak, dé-
diknek, ahol a közös együtt-
léten, az együtt töltött időn van
a hangsúly és nem kizárólag a
passzív befogadáson. Termé-
szetesen a gyerekek készültek
versekkel, énekekkel az édes-
anyák köszöntésére és gyö-
nyörű rózsákkal is kedvesked-
tek a vendégeknek.

– Azt szerettük volna, ha
ezen a napon ünnepeljük a
nőket, az édesanyákat, az anya-
ság csodáját, mely minden élet-
szakaszban más és más kihí-
vásokat tartogat számunkra, de
az élet legnagyobb ajándéka,
mely során megtapasztalhatjuk
az élet misztériumát és a fel-
tétlen szeretetet – monda el
Borvári Lili polgármester.

Melegszendviccsel, salátá-
val, virslivel, süteményekkel,
teával és kávéval várták a
vendéket. Az is a rendezvény
célja volt, hogy egyszer az év-
ben legalább ne az édesanyák
készítsék a reggelit, hanem
valaki őket szolgálja ki, nekik
kedveskedjen ezen az ünnepen.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Mára már a községi ön-
kormányzatok nélkülözhetetlen
dolgozói lettek a falugond-
nokok, akiknek képzése egyre

Nélkülözhetetlen a munkájuk
Falugondnokok képzése

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

Május másodikán a Megye-
házán indult az újabb tanfo-
lyam, ami e hónap huszonhe-
tedikéig tart.

A tanfolyam megnyitóján dr.
Pál Attila, a megyei közgyűlés
elnöke köszöntötte a résztvevő-
ket. Kiemelte, hogy a falu, -
vagy tanyagondnokok igen fon-
tos szerepet töltenek be az adott
településen. Hazánkban harminc-
két éve működik ez a szolgá-
lat, Zala megyében a falugond-
nokok száma meghaladja a két-
százat. Nagyon fontos a szak-
mai felkészítésük, hiszen fela-
dataik rendkívül szerteágazóak.

A megyei közgyűlés elnö-
kének köszöntője után már meg
is kezdődött a képzés. Dr. Mes-
ter László, a Zala Megyei Ön-
kormányzat főjegyzője a nem-
zet, az állam és az önkor-
mányzatiság témakörében adott
tájékoztatást.

Dr. Pál-Harmath Judit, a
megyei önkormányzat munka-

társa jogi alapismeretekből tar-
tott előadást.

Az elméleti képzés mellett
„terepmunkát” is végeznek a
falugondnokok, erre Csatár-
ban, Szentgyörgyvölgyön, Szil-
vágyon Zalaszentgyörgyönés
kerül sor.

A képzésben részt vesz Pá-
csonyi Imre alelnök is.

Május 27-ig tart a falugondnokok képzése.

Dr. Pál Attila mondott köszöntőt.

Fotók: ZalatájFotók: Zalatáj

Idei második ülését 2022.
április 21-én, csütörtökön tar-
totta a .Zala Megyei Közgyűlés

A testület a meghívóban
szereplő napirendi pontokról és
azok tárgyalási sorrendjéről tar-
tott szavazást követően elfo-
gadta az elnöki beszámolót és a
lejárt határidejű határozatokról
szóló jelentést.

Második napirendi pontként
dr. Vereckei Csaba Iván megyei
rendőrfőkapitány tartott beszá-
molót Zala megye közbizton-
ságának helyzetéről, az ennek
érdekében tett intézkedésekről,
feladatokról. A tájékoztatásból
kiderült: megyénkben az előző
évektől eltérően emelkedett a
regisztrált bűncselekmények
száma, a közterületen elköve-
tett bűncselekmények száma
viszont csökkenést mutat, amely
a városi kapitányságok adatai-
ban is megjelenik. A kiemelten
kezelt bűncselekmények száma
szintén csökkent Zala megyé-
ben, azonban az on-line térben
elkövetett bűncselekmények,
elsősorban csalások száma to-
vább nőtt. Zala megye rendőri
szerveinek nyomozáseredmé-
nyességi mutatója 2021-hez
képest növekedett, 82,8 %-os.
A Zala Megyei Rendőr-főka-

Tájékoztató a megye közbiztonságáról
Ülést tartott a Zala Megyei Közgyűlés

pitányság 2022. évi főbb célki-
tűzései között szerepel a megye
baleseti statisztikájának javítá-
sa, a lakosság szubjektív köz-
biztonságérzetének fenntartása
és lehetőség szerint további
javítása, az illegális migráció
elleni hatékony fellépés és a
társadalmat foglalkoztató, szé-
lesebb sértetti kört érintő ügyek-
ben eredményes megelőző te-
vékenység kifejtése.

A rendőrségi beszámolót
követően a testület a Zala Me-
gyei Területfejlesztési Ügynök-
ség Közhasznú Nonprofit Kft.
2021. évi egyszerűsített éves
beszámolójának és közhasznú-
sági mellékletének elfogadásá-
ról döntött, majd a Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal 2021.
évi belső ellenőrzési jelentését
tárgyalta meg és fogadta el.

A pénzügyi témájú elő-
terjesztések között a közgyű-
lés elfogadta 2021. évi zár-
számadását, majd módosította
2022. évi költségvetését. A
mostani módosítással a költség-
vetés bevétel-kiadási főösszege
1.394.554 e Ft-ra módosult,
ami a 2021. évi maradvány
átvezetését is magában foglalja.

A soron következő szava-
zással a közgyűlés módosította

Szervezeti és Működési Sza-
bályzatáról szóló rendeletét.

A testület jóváhagyta Zala
megye előzetes Integrált Terü-
leti Programjának módosítását,
Zala megye TOP+ fejlesztési
forrása a korábbi 55,952 mil-
liárd forintról 61,322 milliárd
forintra emelkedett. A forrás
növelése többek között közút,
energetikai, aktív turisztikai és
köznevelési fejlesztések meg-
valósítását teszi lehetővé me-
gyénkben.

Döntött továbbá a közgyű-
lés a Zala Megyei Vállalko-
zásfejlesztési Alapítvány Ala-
pító Okiratának módosításáról.

Végezetül a testület jóvá-
hagyta a HUNG-2022, a nem-
zeti értékek és hungarikumok
gyűjtésének, népszerűsítésének
támogatására irányuló pályázati
felhívásra benyújtott projektet,
valamint három, a Zala Megyei
Önkormányzat projektpartneri
részvételével az Interreg Cent-
ral Europe 1. pályázati felhí-
vására benyújtott pályázatot,
vállalva, hogy a pályázat nyer-
tessége esetén biztosítja a Zala
Megyei Önkormányzat felada-
tainak megvalósításhoz szüksé-
ges 5 %-os önerő összegét.
(Forrás: Zala Megyei Önkor-
mányzat)

Dr. Vereckei Csaba Iván részletes tájékoztatást adott Zala me-
gye közbiztonsági helyzetéről.
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A Modern Városok Prog-
ram, valamint a Terület- és Te-
lepülésfejlesztési Operatív Prog-
ram keretében 5,2 milliárd fo-
rintos beruházással valósul meg
az alsóerdei fejlesztés Zala-
egerszegen. Az első ütemben az
Alsóerdei Sport- és Élménypark
készült el. A következő üte-
mekben megújul és bővül a
búslakpusztai sportlőtér, továb-
bá szintén megújul a TV-torony
és annak környezete, valamint
erdei túraútvonalak és terepke-
rékpár pályák épülnek ki.

A létesítmény hivatalosan
április 22-én, pénteken nyitotta
meg a kapuit, de aznap, majd
az április 27-re módosított idő-
pontban is esett az eső, így nem
lehetett hivatalos ünnepséget
tartani. Így csak egy projekt-
záró sajtótájékoztatóra került
sor polgármes-Balaicz Zoltán
ter és ország-Vigh László

Vonzerő lehet az egész térségben
Megnyílt az Alsóerdei Sport- és Élménypark

gyűlési képviselő részvételével,
az elmaradt ünnepséget pedig
majd egy családi nappal pó-
tolják.

A Modern Városok Prog-
ramnak része volt, hogy a kor-
mány támogatásával Alsóer-
dőn, a volt napközis tábor he-
lyén egy új sport és szabadidő
központ jöjjön létre. A tervek
kialakítása során figyelembe
vették a szakmai és a környe-
zetvédelmi szervezetek taná-
csait. A beruházás csak az ön-
kormányzati tulajdonban lévő
volt napközis tábor területét
érintette, az állami erdőt nem,
sőt, a projekt keretében közel
100 új fát ültettek el.

– Hatalmas munka van ab-
ban, hogy ez a többszöri újra-
gondolást és újratervezést igény-
lő projekt végül megvalósulhat,
ami az egész térségben nagy
vonzerőt jelenthet. Köszönetet

mondok Gecse Péter alpolgár-
mesteremnek, aki végig hitt eb-
ben a beruházásban, soha nem
adta fel, rengeteget dolgozott
rajta és ahogy az uszoda meg-
valósítását is sikerrel me-
nedzselte, úgy ez az alsóerdei
projekt is a kiváló munkavég-
zésének bizonyítéka. Hálás va-
gyok, hogy ilyen kiváló kol-
légával dolgozhatok együtt!
Ugyancsak köszönet illeti azo-
kat a kollégáimat, akik éveken
keresztül dolgoztak a projek-
ten: Takácsné Czukker Szilvia,
Lipóczki-Török Veronika, Se-
bestyén-Fehér Nóra, Fazekas
Györgyi, Pass Edina, Maza
Renáta, Székely Róbert, Sza-
bóné 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 bo-
nyolító dr. Geéb Klaudiának!
Köszönet a Miniszterelnökség
és az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma velünk együtt dol-
gozó szakembereinek! Sok si-
kert kívánok a működtetéshez
a Zalaegerszegi Élménypark
Kft.-nek, Bánhegyi Péter ügy-
vezetőnek és kollégáinak –
mondta Balaicz Zoltán polgár-
mester.

Vigh László, a térség fi-
deszes parlamenti képviselője
arról beszélt: a befektetők egy
lehetséges helyszín kiválasz-
tásakor 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 létesít-
mény, ami mára a város egyik
legszebb helye lett.A sport- és élménypark madártávlatból.

Bizonyára népszerű lesz az akadálypálya is.
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Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090

• • • •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!

Közép-Zala
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* Múltidézés Flam rajzaival

(2015.07.16.)

(2015.07.16.)

(2015.07.16.)

* 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.

Nagyon modern idők

– Anyu, úgy látom, apunak nullára lemerült az aksija.

– Jaj, nagyikám, kinek van ma ideje szakácskönyveket nyá-
lazni?! A gép pöccre kidobja a receptet!

– Anyucikám, a kistesót milyen programmal lehet letölteni?...

A húsvéti készülődés jegyé-
ben gyűltek össze (gyermekek
és felnőttek) közel huszonöten
Hottón. A felnőttek többek kö-
zött dísztojásokat készítettek

Ünnepi készülődés Hottón

hungarocell, színes szalagok és
gombostűk segítségével.

A gyermekek tojást fes-
tettek, nyúlfigurákat készí-
tettek.

Telefon: 92/596-936,

e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:
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A tatabányai Földi Imre
Sportcsarnok adott helyszínt
a leány birkózók diák II. és
diák I. korcsoport idei magyar
bajnokságának. A viadalról a
Kerámia SE Tófej leányai
szinte minden érmet haza-
hoztak.

A diák II. korcsoportban 65,
míg diák I.-ben 63 birkózó állt
szőnyegre az idei bajnokságon.
Mindkét korcsoportban tekin-
télyt parancsoló győzelmet
arattak a tófejiek, hiszen négy-
négy versenyzőjük is a dobo-
góra küzdötte magát.

Káli Szandra 54 kg-ban
aranyérmet szerzett, Bertók Tí-
mea Mihalicz Mé-29 kg-ban,
dea Batta Jázmin32 kg-ban és
38 kg-ban pedig bronzérmet
zsebelt be. 35 kg-Tóth Regina

Elsöprő tófeji siker a birkózó bajnokságon
ban kiadós küzdelemben ma-
radt alul, így éppen lecsúszott a
dobogról.

Diák I. korosztályban szin-
tén négy tófeji versenyző jeles-
kedett. A 29 kg-os Bertók Tí-
mea korengedménnyel az idő-
sebbek között is szőnyegre lép-
hetett, bátorsága a dobogó má-
sodik helyéig vitte. A 35 kg-os
Vég Vivien Tóth Csengeés egy-
mással kényszerült kűzdeni a
bronzért, végül Vég Vivien sze-
rezte meg azt. Tóth Csenge
ezzel a negyedik helyen zárt,
csakúgy mint az 54 kg-os He-
gedűs Nagy Eszter.

Nem nagy meglepetésre az
összesített pontok alapján a
Kerámia SE Tófej diák II-ben a
2022-es esztendő legjobb leány-
csapata lett.

A ifjú leányokat Szanati Jó-
zsef testnevelő-edző készítette
fel. A trénertől megtudtuk, egy
nagyon lelkes leánycsapat ara-
tott sikert Tatabányán.

Zala megyét egyébként a
Kerámia SE Tófej, illetve a
Zalaegerszegi Birkózó SE kép-
viselte.

Gellén Szilárd

A nagyszerűen szereplő tófeji birkózók.

„Ahány ház annyi szokás” szól a mondás, s a szokásTófejen
az, hogy mindig csinos a falu központja. Húsvét közeledtével is
szorgos kezek csinosítják a közösségi tereket, a munka részleteit
Kiss Balázs, a helyi közösségi ház vezetője osztotta meg la-
punkkal.

Amint azt Balázstól megtudjuk, a húsvéti készülődés régi
hagyomány a faluban, még a járványügyi korlátozások idején is
elhelyezték a húsvéti dekorációt. Idén az csapataÖrök Tinik
vállalta, hogy két helyszínen is elhelyezik az ünnepi díszletet.

A gyakorlott csapat, kis férfiúi segítséggel hamar életre
keltette az egymásra helyezett körbálákat, s azok megkezdék
húsvéti nyúl létüket. A takaros nyúlfészekbe szépen díszített
tojások is kerültek, amihez a helyi ovisok is hozzájárultak. A
vidám, s mutatós dekoráció vonzotta az elismerő tekinteteket és
még egy arra tévedt tavaszi szellő is megcsodálta az egyik tapsi-
fülest. Utóbbinak kevésbé szerencsés következménye az lett, hogy
a nyúl eldőlt, melyet építői végül hamar talpraállítottak.

Balázs kérdésünkre elmondta, a locsolás hagyományát is
ápolják a helyiek. Jóllehet az idei közös, szervezett locsolás elma-
radt, jövőre viszont elkerülhetetlen zuhanyt jósol a lányoknak.

Gellén Szilárd

Húsvéti készülődés Tófejen

Mint arról lapunk korábban
beszámolt, Tófej Község Ön-
kormányzata a Magyar Falu
Program keretein belül sikerrel
pályázott az önkormányzati hi-
vatal és a közösségi ház épü-
letének belső felújítására. A ki-
vitelezési munkák áprilisban
megkezdődtek, az érintett in-
tézmények zavartalan műkö-
dése biztosított.

Horváth Zoltán, a település
polgármestere érdeklődésünkre
elmondta, a támogatás összege
közel 28 millió forint, melyet
az önkormányzati hivatal és a

Sikeresen pályáztak
Indulnak a munkálatok Tófejen

helyi közösségi ház belső te-
reinek-, illetve homlokzatának
felújítására fordítanak.

Mint azt a polgármester ki-
emelte, a munkálatokat szaka-
szosan végzi a kivitelező, így a
lakosság számára az intézmé-
nyek látogathatósága folyama-
tosan biztosított. Azon kérdé-
sünkre, hogy mikorra várható
az átfogó felújítási munkálatok
befejezése, a település vezetője
úgy fogalmazott; a tervek sze-
rint a nyári rendezvényeket már
nem érinti a felújítás.

Gellén Szilárd

A nyári rendezvényeket már nem érinti a felújítás.
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Húsvétra hangoló, vidám
délutáni programra várták a
szervezők a gye-nagylengyeli
rekeket. A helyi könyvtárban
„nyuszikeresés” volt, azaz az
ünnephez, a tavaszhoz és ma-
gához a tapsifüleshez kapcso-
lódó irodalmat rejtettek a pol-
cok. Persze azért akadt némi
segítség is: a könyvek lapjai
közül árulkodó nyuszifülek
kandikáltak ki.

Könyvtári nyuszikeresés és tojásvadászat a szabadban
Szintén a bibliotékában ke-

rült sor a tojásgyűjtéshez elen-
gedhetetlen kosárkák készí-
tésére és feldíszítésére. Ezután
következhetett a várva-várt
tojásvadászat. Évek óta nem
volt hasonló rendezvény a te-
lepülésen, így a gyerekek már
tűkön ültek, hogy belevet-
hessék magukat a kalandba. A
csokitojások a faluház mö-
götti zöldterületen, több „fé-

szekben”, fák és bokrok alatt
rejtőztek.

A szülők támogatása mel-
lett, sematikus térkép is segí-
tette a finomságok lelőhelyének
mielőbbi megtalálását. A tojás-

keresés sikeresnek bizonyult, a
lelkes lurkók pedig becsülettel
gondoskodtak róla, nehogy
megromoljon a megszerzett
zsákmány…

S.V.

Április 24-én, két és fél év
után ismét találkozhattak Tes-
kánd „szépkorú” lakói. Az ön-
kormányzat meghívására, több
mint 110 érintett tartott igényt
egy tartalmas délután eltöl-
tésére.

A műsorban a helyi általá-
nos iskola tanulói trombitaszó-
lóval, és verssel köszöntötték
az egybegyűlteket. Sipos Lász-
ló polgármester beszédében ki-
emelte az „elröppenő évek”
tartalmas és szeretetteljes el-
töltését, az idősek megbecsü-
lését, és tiszteletét.

Vigh László országgyűlési
képviselő az idősekhez szólva a
tapasztalat, a tudás átadásának
fontosságát, és a tiszteletet, a

Hírek Teskándról
humort, és a kitartást értékelte,
valamint megköszönte a te-
lepülés lakóinak támogatását az
országgyűlési választásokon.

Dr. Császár Gabriella elő-
adásában az időseket érintő ve-
szélyekre, és a testmozgás fon-
tosságára hívta fel a figyelmet,
majd ismertetteFarkas Róbert
a gondosórához hasonló, telje-
sen kiépített Lifemax rendszer
nyújtotta biztonságot – el-
sősorban az egyedül élő idősek
számára.

A beszédek és az előadások
között ésifj. Horváth Károly
tanítványai adtak népzenei mű-
sort. A közös vacsorát megelőz-
te ésTóth Éva Leblanc Győző
fellépése, mellyel nosztalgiát

varázsoltak a jelenlévők szí-
vébe.

Búcsúzóul egyedi készítésű
bögrékkel emlékeztettek min-
denkit a Teskánd 750 éves év-
fordulójára, és felmérést kezde-
ményezett az önkormányzat egy
nyugdíjas klub megalakítására.
A következő héten a nyugdíjas
klub megalakult, és a kétheten-
kénti kedden megtartandó ese-
ményekre várnak minden érdek-
lődőt. Sok érdekes programot
terveznek megvalósítani.

*

A környékbeli bortermelő-
ket hívtuk meg április 30-án
egy borminősítő versenyre. A
29 mintából 9 arany, 6 ezüst, 8
bronz minősítést osztott ki a
szakértő zsűri. A Falu bora
kitüntető címet a fehérborok
közül fehérNémeth István
vegyes bora, a vörösek közül

Ingo Ralf Maser shiraz típu-
sú bora érdemelte ki. A mi-
nősítő után közös vacsorá-
val, és beszélgetéssel zárult a
program.

*

Az országos programhoz csat-
lakozva fatelepítési programot
valósítottunk meg. Ennek köszön-
hetően helyére került 15 kisleve-
lű hárs és 15 fehér eperfa. Re-
ményeink szerint mindez hoz-
zájárul a levegő minőségének
javításához.

*

A megyei I. osztályt ma-
gabiztosan vezető labdarúgó
egyesületünk célja az NB III-as
indulás. A követelményeknek
megfelelő átalakítások elkez-
dődtek a sportöltöző átalakí-
tásával, és a fedett lelátó meg-
építésének előkészítésével.

S.L.Két és fél év után találkoztak ismét.

Huszonkilenc mintát bírált el a zsűri.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
A tojásvadász csapat egy része a zsákmánnyal.
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ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI

PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA

Támogatás: 1.102,99 millió forint
Projektazonosító:

TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
www.zalapaktum.hu

Végéhez közeledik a „Zalai Innovatív Foglalkoztatási Pak-
tum megvalósítása” című, TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 azo-
nosítószámú 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 hátrá-
nyos helyzetű személyek, közfoglalkoztatottak és inaktívak fog-
lalkoztathatóságának javítása volt.

Elmondhatjuk, hogy a Zala Megyei Önkormányzat vezetésé-
vel, a Zala Megyei Kormányhivatallal, a Zala Megyei Önkor-
mányzati Hivatallal, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Ala-
pítvánnyal és a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Köz-
hasznú 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 konfe-
renciái, a projekt eredményeit bemutató éves paktumkonferen-
ciák, 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 paktum-
mal párhuzamosan Zalaegerszeg és Nagykanizsa Megyei Jogú
Városok által létrehozott és a helyi paktumok (Zalaegerszeg-
Lenti; Nagykanizsa-Letenye; Keszthely-Zalaszentgrót) is segí-
tették a zalai álláskeresők munkához jutását.

A hat paktumban összesen 2 561 ügyfél vett részt, támoga-
tásukra 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 paktumok-
nak köszönhetően 170 zalai vállalkozás indította el tevékeny-
ségét. 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 szolgálta-
tásban részesült, esetükben a mentorok az elsődleges munka-
erőpiacon történő elhelyezésre fektették a hangsúlyt: önéletrajz
elkészítésében, célállások felkutatásában, interjú-helyzetekre
történő felkészítésben nyújtottak segítséget.

A zalai paktumokban bevont álláskeresők száma járásonként

2022 májusában zárul a Zalai innovatív foglalkoztatási paktum

Tudósítókat keresünk!

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

Zalatáj KiadóA 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)
keres a megye minden részéből.mellékállású tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

HirdetésszervezõketHirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!keresünk a megye minden részébõl!

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:

Közép-Zala
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Felnőttképzési engedély: E/2020/000146

Elérhetőségek:

email.: titzala@t-online.hu

Telefon: 30-429-0057 / 30-477-6070

www.titzala.hu

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Április 28-án emlékeznek a
munkahelyi balesetben elhuny-
takra és sérültekre. Ebből az
alkalomból , aZalaegerszegen
Dísz téren , aHéder Miklós
Zala Megyei Kormányhivatal
főigazgatója mondott beszédet.
Hangsúlyozta, hogy hazánkban
a kormány kiemelt figyelmet
fordít a munkavégzés biztonsá-
gára. Össztársadalmi érdek, hogy

Munkavégzés közben hunytak el és sérültek meg
csökkenjen a munkahelyi halál-
esetek, balesetek száma, s ezt
csak összefogással lehet elérni.

Dávidné Gergál Rozália, a
Zala Megyei Kormányhivatal
Foglalkoztatási, Munkaügyi és
Munkavédelmi Főosztályának
vezetője arról is szólt, hogy a
legtöbb munkavédelmi szabály-
talansággal az építőiparban le-
het találkozni.

Kiállítással is emlékeztek a
helyszínen a munkavégzés köz-
ben elhunyt nyolcvannégy sze-
mélyre.

A Dísz téri megemlékezé-
sen jelen volt Csóka Antal
tűzoltó ezredes, a Zala Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság gazdasági igazgatóhelyette-

se, rendőr ezredes,Prok József
megbízott megyei rendőrfőka-
pitány-helyettes és Molnár Ka-
talin, a Zalaegerszegi Tankerü-
leti Központ gazdasági vezetője.

A megemlékezés 1984-ben
indult Kanadából, Magyaror-
szág 2012-ben csatlakozott a
nemzetközi emléknaphoz.Nyolcvannégy pár lábbeli emlékeztetett…

Héder Miklós mondott beszédet.

Fotók: ZalatájFotók: Zalatáj

Szinte megszólal az apró
cinege… mintha éreznénk a
cseresznyefa nyiladozó virá-
gainak illatát… Pedig nem a
szabadban járunk, hanem a
nagylengyeli Kis Göcseji Kin-
csesház aktuális tárlatán.

A tavasz kincsei a Kis Göcseji Kincsesházban
A csonkahegyháti szárma-

zású és aSzirkovics Evelin
milejszegi illetőségű Bandur
László festményein szinte
megelevenedik a természet.

A szemet gyönyörködtető
képek mellett nagylengyeli al-

kotók tárgyai is láthatók. Me-
cséri Cecília káprázatos kézi-
munkái, válto-Dömötör Béláné
zatos kézműves dekorációi és
Sélleiné Jónás Erika színes ori-
gami figurái éppúgy érdekesek,
mint hollandNagy Ernő
fapapucsainak gyűjteménye,
vagy a helyi hölgyek kikeletet
idéző szalvétáinak kollekciója.

Az önkormányzat munka-
társai a tavaszi ünnepkörhöz
kapcsolódóan tervezték meg

és gyűjtötték össze a kiállí-
tás anyagát. A szervezők sze-
retettel ajánlják mindenki fi-
gyelmébe a tárlatot, aki egy
kis tavaszváró életérzésre
vágyik.

A kiállítótér előzetes beje-
lentkezés alapján látogatható,
további információ található a
www.nagylengyel.hu honlapon,
illetve a Nagylengyel Faluhaz
Facebook-oldalon.

S.V.

A helyi óvodások az első látogatók között voltak.
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A Covid-járvány miatt mind-
eddig nem lehetett időközi vá-
lasztásokat tartani, ám az április
harmadiki országgyűlési választá-
sok után beindulnak az önkor-
mányzati voksolások is.

Hottón Vincze Ferenc polgár-
mester lemondását követően Ha-
lász István alpolgármester irányí-

Időközi polgármester-választás Hottón

totta a testület munkáját. Dr.
Mester László, a Zala Megyei Te-
rületi Választási Iroda vezetőjé-
nek tájékoztatása szerint a fa-
luban június 26-án választhat-
nak új polgármestert.

Ezen a napon egyébként több
helyen is lesz időközi voksolás
Zala megyében.

Június 26-án választanak polgármestert Hottón.

Az elmúlt két évben ritkán
volt lehetőség a közös alkotás-
ra, a kézműveskedésre, ezért kü-
lön öröm volt, hogy az idei évben
húsvéti kézműves foglalkozást
tudtak tartani a petrikeresztúri kul-
túrházban.

Húsvéti ajtódíszek, ragasz-
tott technikával díszített tojá-
sok készültek az alkotó foglal-

Húsvéti kézműves foglalkozás
kozáson. A délután során óriás
palacsintával várták a gyere-
keket.

Nagyszombat délelőttjére a
húsvéti nyuszi levelet küldött a
helyi gyerekeknek, hogy jöjje-
nek a kultúrház udvarára. A já-
tékos feladatok, cukorka kere-
sés után minden gyerek ajándé-
kot talált a pajta alatt.

Több mint 8500 gímszarvast
és 5400 őzet ejtettek el a
2021/2022-es vadászati évben
Zala megyében, a vaddisznó te-
rítéke pedig meghaladta a 18 ez-
ret – közölte a megyei kormány-
hivatal vadászati és halászati
szakügyintézője az MTI-vel.

A tavalyi szezonban kapitális
gímbikák is puskavégre kerültek:
a vadászati hatóságnak bemuta-
tott 1920 gímszarvasbika trófea
közel fele (885 példány) érmes
lett. A Válickavölgye Vadászklub
területén kilőtt gímbika 239,18
nemzetközi pontot kapott, míg
a legnagyobb, 14,03 kilogramm
trófeasúlyú példányt a Zalavölgyi
Vadásztársaság területén, Gétye
térségében ejtették el – ismer-
tette .Lázár Attila

Zala megyében a vadgazdál-
kodók többsége pozitív ered-
ménnyel zárta az évet: az 57
zalai vadászterület összárbevé-
tele mintegy 2,8 milliárd forint,

Eredményes évet zártak a vadászok Zala megyében

A fotó illusztráció.

a kiadások összege pedig meg-
haladta a 2,47 milliárd forintot
– tette hozzá.

A legnagyobb bevételt, 932
millió forintot a belföldi vadá-
szatból érték el. A külföldi bér-
vadászatból és a hozzákapcso-
lódó szolgáltatásokból 487 mil-
lió forint árbevétele volt a vadász-
társaságoknak.

Az Országos Magyar Vadász-
kamara (OMV) megyei szerve-
zete a 2021/22-es évben közel
3000 vadászati engedélyt állí-
tott ki – jelezte ,Győrvári Attila
a szervezet titkára.

A külföldi vadászok több mint
80 százaléka német nyelvterü-
letről – Ausztriából, Svájcból,
Németországból és a Benelux
államokból – érkezett. Az őzbak
vadászaton – nyár közepén, au-
gusztus elején – amerikai nim-
ródok is részt vettek.

Hozzátette: az árak 15 éve
nem változtak, a tíz kilogramm

trófeasúly feletti gímszarvas-
bika elejtése 3 millió forintba
kerül. Mind a trófeás vadat, mind
a terelővadászatokat ugyanazon
az áron értékesítik, mint másfél
évtizeddel ezelőtt, ugyanakkor
a kiadások jelentősen nőttek –
hangsúlyozta Győrvári Attila, aki
egyben a Zala Megyei Vadász-
szövetség fővadásza.

Lázár Attila tájékoztatása sze-
rint mezőgazdasági vadkárra az
eddigi legmagasabb összeget, több

mint 700 millió forintot fizettek
ki a vadászatra jogosultak.

A károkat a nagyvad létszá-
mának további csökkentésével
szeretnék mérsékelni. A 2022/
23-as vadászati évben 8100 gím-
szarvas, valamint 5400 őz elejté-
sét tervezik. Az állategészségügyi
hatóság az afrikai sertéspestis ter-
jedésének megállítása érdekében
19 ezer vaddisznó kilövését írta
elő – tájékoztatott a vadászati
és halászati szakügyintéző.
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Remek kirándulásunk volt
áprilisban. negy-Babosdöbrétéről
venheten indultunk Gödöllőre.
Szerencsére az időjárás kedve-
zett, a délutáni szabadtéri prog-
ramokra a napocska is előbuk-
kant, végül még a pulóverek is
lekerültek.

Első helyszínünk a gödöllői
Grassalkovich kastély volt, sze-
retett Sisi királynénk/király-
nőnk kedvenc tartózkodási he-
lye. Sok érdekességet hallot-
tunk és csodás dolgokat láttunk
a kastélyban.

Innen men-Őrbottyánba
tünk, ahol Gombos Miklós
megismertetett bennünket a
harangöntés történetével, folya-
matával, megmutatta a műhe-

Kiránduló babosdöbrétiek
lyét is. A kedves és bőbeszédű
úr előadásától sokféle infor-
mációval lettünk gazdagabbak
vele.

Vártak minket a mackók.
Veresegyházán, a medveotthon-
ban két kellemes órát töltöt-
tünk. Aki teheti, menjen el akár
egész napra is. Medvék, far-
kasok, oroszlánok, ormányos
medvék, lámák és szelíd házi-
állatok várják. A gyerekeknek
is számtalan lehetőség van.

Nagyszerű, hogy mindenhol
találunk embereket, akik a
szakmájuk, hivatásuk, hobbijuk
szerelmesei, és ha kell, órákig
tudnak mesélni róla. Előadá-
sukat sok humorral fűszerezik,
lekötik a figyelmet. Mikor in-

dulni kell, csak sajnálkozni tu-
dunk, hiszen itt például hall-
gattuk volna még egy-két órán
át is a farkasok, medvék éle-
téről szóló remek történeteket
és tudnivalókat.

Utolsó állomásunk a Vácrá-
tóti Arborétum volt. Ez megint
egy rendkívüli helyszín, ahol a
rendelkezésre álló másfél óra
alatt ősi fákat, tarka tavaszi
virágokat, fantasztikus kaktu-
szokat, orchideákat és száz
másik növényt láthattunk. Ide
is vissza kell térni egyszer!

A napot a Gé-sukorói
meskút étteremben zártuk,

ahol szívélyes fogadtatásban,
finom vacsorában és gyors,
pontos kiszolgálásban volt ré-
szünk. Végül éjjel 11-re értünk
haza, fáradtan, de tele élmé-
nyekkel.

A kirándulásért köszönet
illeti buszvezetőt,Vas Károly
aki mindig pontos, barátságos,
és biztonságosan célba juttat
bennünket, , akiPusztai Esztert
a látogatásokat szervezi és
felkészül a látnivalókból, és je-
len esetben , aNagy Rolandot
remek vacsoráért.

Lehet tervezgetni a követ-
kező kirándulást.

Közel ötvenen vettek részt a kiránduláson.

� �lakásbiztosítások kötelező gépjármű felelősségbiztosítások
átdolgozása a legkedvezőbb díjra teljes körű casco utasbiztosítás� �

élet,- baleset,- nyugdíjbiztosítások vállalkozói vagyon és� �

felelősség biztosítások kárfelvétel ügyintézés�

13 biztosító egy helyen,

teljeskörű,- díjmentes ügyintézéssel!

FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐ IRODA

Munkatársakat keresünk az alábbi pozíciókba:
biztosításközvetítő hitelközvetítő ingatlanközvetítő� � �

Részletek: www.cashbank.hu / karrier

H-Kontakt Group Kft / Horváth József
Irodáink:

Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3.
Zalalövő, Kossuth u. 17.
Időpont egyeztetés: 06-30-9373-789
Web: www.cashbank.hu

Április kilencedikén a hús-
véti ünnepekre való készülődés
jegyében rendeztek foglalko-
zást . Természetes volt,Bödében
hogy a középpontban a tojás-
festés szerepelt, mégpedig több-
féle technikával. Volt aki viaszo-
lással, volt, aki hagyományos
festékkel dolgozott, de akadt,
aki berzseléssel. Utóbbi talán a

Ünnepi készülődés Bödében
legegyszerűbb, de a legszóra-
koztatóbb módszer, levélrátétes
díszítést jelent.

Készültek papírdíszek, hús-
véti, s ajtódíszek is.

A rossz idő miatt a sza-
badtéri tojáskeresés „beköltö-
zött” a faluházba, de ez sem
vette el a gyermekek örömét.

Ujj Bettina
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További képek honlapunkon láthatók.

www.boorkofarago.hu

Pacsa, Deák F. út 40.
Érd.: 06 30 55 69 092

Megtekintéshez telefonos
egyeztetés szükséges.

Pacsa, Deák F. út 40.
Érd.: 06 30 55 69 092

Megtekintéshez telefonos
egyeztetés szükséges.

Gránit, márvány síremlékekGránit, márvány síremlékek

Böõr Kõfaragó Kft.Böõr Kõfaragó Kft.

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.

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.

Az égiek nem voltak kegye-
sek a Tavaszi Szomszédoló Tú-
ra szervezőivel, a reggel még
hidegen, de csapadékmentesen
indult. A szinte „hivatásos” tú-
rázók a leghosszabb távon, 26
kilométeren elindultak a kora-
reggeli órákban.

Sajnos azonban mire a 16-8
kilométeres távok nevezési ide-
je kezdődött, az esőfelhők el-
lepték Göcsejt, hatalmas eső és
vihar kerekedett. A kintlévő tú-
rázókat igyekezték kimenteni,
de így is akadtak lelkes és
mindenre elszánt túrázók, akik
teljesítették a kijelölt távokat.

Pálfi Tiborné, Magdi, a túra
egyik főszervezője elmondta,

Tavaszi Szomszédoló Túra

hogy idén is három távval ké-
szültek a hivatalos teljesítmény-
túrán. 8-16-26 kilométeres tá-
vokon várták a kirándulni, tú-
rázni vágyókat. Igyekeztek olyan
útvonalakat kijelölni, amiken
látható a táj szépsége, a zalai
dombok nyújtotta változatosság.

A Tavaszi Szomszédoló
Túrát hagyományosan minden
tavasszal rendezik meg, petri-
keresztúri indulási és érkezési
ponttal. Idén Ormándlak, Nagy-
lengyel Milejszeg, Milejszeg-,
Balázsfa, Pálfiszeg települése-
ken vezetettek keresztül az út-
vonalat.

Borvári Lili, Petrikeresztúr
polgármestere elmondta: külön

öröm a szervezőknek, hogy a
környező önkormányzatok min-
dig önzetlenül és rendkívül se-
gítőkészen segítik a túra meg-
valósulását. Az idei évben elő-
ször Ormándlak is az ellenőrző
pontok közé került. Már hagyo-
mány, hogy Balázsfán a Süme-
gi-család segíti a munkájukat,
Pálfiszeg polgármester asszo-
nya pedig minden alkalommal

extra finomságokkal várja a
túrázást szeretőket. A kijelölés-
ben az idei évben is kitett
magáért a Petrikeresztúri Túra
Klub, tagjai időt, energiát nem
sajnálva jelölték ki az összes
távot.

Ez a program is szép pél-
dája az összefogásnak, Göcsej
természeti értékeinek megis-
mertetésére.

Az egyik ellenőrző ponton.

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

HIRDETÉSÉT feladhatja aHIRDETÉSÉT feladhatja a

havilapban.havilapban.Közép-ZalaKözép-Zala

Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Olvassa a Zalatáj

megújult honlapját!

www.zalatajkiado.hu


