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„Száll az ének kórusokkal”
Búzaszentelő és énekegyüttesek találkozója Türjén
Több mint négy év után
különleges kórustalálkozónak
adott otthont a türjei Gyümölcsoltó Boldogasszony templom húsvét második vasárnapjának előestéjén, április 23-án.
A helyi Hétszínvirág énekegyüttes
kezdeményezésére,
amely idén ünnepli fennállásának 15. évfordulóját, a környék
kórusai gyűltek össze. A szentmisén végzett zenei szolgálatuk
nemcsak felejthetetlen élményt,

hanem rendkívüli lelki feltöltődést is adott a résztvevőknek.
Az előesti szentmisét Szalontai István Balázs pókaszepetki plébános mutatta be a
türjei plébános, Dávid premontrei atya koncelebrálásával.
A szentmise végén megtartották a búzaszentelőt a templom előtti téren.
A találkozó a kórusok ünnepi műsorával folytatódott a
helyi művelődési házban.
Búzaszentelő a templom előtti téren.

Fotók: Czeili Gergő
Négy év után újra különleges kórustalálkozó volt Türjén.

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

A személyi sérülések szakértője. Tel.: 06-70/367-6559
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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.
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Kiállítással zárult a közös munka
„Tudásunkkal kézen fogva a közösségekért” szakkör Pakodon
Színes, gazdag kiállítással zárult Pakodon a mézeskalácssütő szakkör, amely az iskola
aulájában tekinthető meg.
A szakkör a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében és
támogatásával valósulhatott meg,
amely biztosította a szakkör
alapanyagait és eszközeit.
A decembertől heti egy alkalommal induló foglalkozásokat Molnár Nikoletta, településünk közművelődési szakembere szervezte és vezette, aki
egyben cukrász végzettséggel
is rendelkezik. Szerencsés időben indult, hisz jött a karácsony. Megörült a lehetőséggel
élő 8 fő: „Milyen jó lesz új
recepteket, díszítési technikákat
kipróbálni, tanulni!”
Azóta a keddi napok estéit
együtt töltve gyakoroltuk a mézeskalács sütemény sütését, díszítését. Jól választottunk, hisz ez
az a süteményfajta, amely alakban és díszítésben a legválto-

zatosabb. Sokféle technikát kipróbáltunk: az „írókázást” többféle mintával, a szíveken a piros máz hogyan lehet fényes,
magvakkal is díszítettünk, megismertük a „terülőmáz” készítését. Formákban is volt változatosság: doboz, szívek, állatok, virágok. Sütöttünk mézes puszedlit, de kipróbáltuk a töltött
puszedlit is.
Igyekeztünk mindig egy-egy
ünnepkörhöz igazítani a figurákat: karácsony, Valentin-nap,
március 15., húsvét és az
Anyák napja sem maradt ki.
A foglalkozások nagyon jó
hangulatban teltek. Örültünk
minden elkészült munkának.
Örömünkre a hivatalos utolsó foglalkozásra elkészült a munkáinkat összefoglaló – az általunk készített figurákat illusztráló, technikákat, recepteket leíró – szakköri füzet. Nagyon
köszönjük e szép dokumentumot Krajczár Zsuzsanna helyi

könyvtárosunknak és munkatársainak.
Végezetül szeretnénk megköszönni a lehetőséget a Nemzeti
Művelődési Intézetnek, és szakkörvezetőnknek, Molnár Nikolettának, aki szívvel-lélekkel irányí-

tott, tanított bennünket. Jó volt
újra felszabadultan együtt lenni.
Elhatároztuk, hogy nem szakad meg a lánc, alkalmanként
egy-egy sütést bevállalunk!
Pakodi mézeskalács készítő
szakkörösök

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Szentgrót és Vidéke

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

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

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
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

havilapban.
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Zalai motívumokkal Kehidakustányban
Két év kényszerpihenő után
megtelt a kustányi kultúrház,
hogy újra átélhessük a már hagyománnyá vált nagypénteki
tojásfestést.
Külön öröm volt számunkra, hogy egész családok sora
jött gyerekekkel és az apukák
nem csak szemlélői voltak az
alkotásoknak, hanem lelkes
segítői is a kicsiknek. A falu
polgármesterével, Lázár Istvánnal és két önkéntes segítőnkkel
vártuk a tojásfestés iránt érdeklődőket. Ők már hosszú évek
óta lelkesen segítik rendezvényeinket. Köszönjük nekik, hogy
mindig számíthatunk rájuk!
Egyik asztalnál Subák Erika
színes kartonból mutatta meg a
húsvéti kosárkák készítését,
hogy legyen miben hazavinni a
locsolóknak szánt piros tojást.
Másik oldalon Szaló Árpádné,
Ica a berzselés technikáját ismertette meg a kíváncsiskodókkal. A levélrátétekkel díszített
tojásokon gyönyörű, rajzos
minták jöttek létre, ami csak a
festés végén lett látható, ezért
minden gyerek izgulva várta
milyen lesz az eredmény. Volt

öröm, mert mindenkié szép lett,
mutatták is büszkén, hogy ezt
egyedül készítették.
Gondoltunk a kicsikre is,
akik még nem tudtak a tojások
díszítésében részt venni. Ők az
egyik asztalnál húsvéti figurákat, jeleneteket, tojásokat színezhettek. A terem többi részében a tojások viaszolása zajlott.
Minden asztalon megtalálható
volt mintaívre nyomtatva a környékünkre jellemző motívumok sokasága. Sokan ügyesen
viaszolták a gereblyés, szőnyeges, tyúklábas, tulipános és
számos más mintát. Különösen
ügyes volt egyik anyuka, Kovács-Horváth Renáta, aki az
asztalánál ülőket sorra tanította
a viaszolás technikájára.
Egy asztalt húsvéti ünneplőbe öltöztettünk, rajta többéves viaszolással készített tojások díszlettek ötletadónak.
Másolták is lelkesen a mintákat. Az egész programot segítette, illetve az elmúlt évek rendezvényeihez hasonlóan Sándorné Kovács Nikolett, a helyi önkormányzat közművelődési szakembere örökítette

meg a sikeres és örömteli pillanatokat.
A rendezvényen való részvétel ingyenes volt, az alkotását
mindenki hazavihette.

Jó érzés volt a csillogó
gyerekszemekből áradó sikeres
munka
örömét
látni,
a
húsvétvárást újra együtt átélni.
Gellért Erzsébet

Gránit, márvány síremlékek
8330 Sümeg, Hunyadi u. 2
www.fa-max.hu
Tel./fax szám: 87/350-243

Üzemvezetõt felveszünk,
sümegi asztalosüzemünkbe!
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

Faipari közép- vagy felsõfokú szakirányú végzettséggel kollégát
keresünk, fanyílászárókat gyártó asztalosüzem vezetésére.
Fõbb feladatok: 24-30 fõs automatizált asztalosüzem vezetése,
minimum 3 éves, termelésben szerzett vezetõi tapasztalat,
számítógépes ismeret, kommunikációs és vezetõi képességek.
Amit kínálunk:
o versenyképes jövedelem
o céges autóhasználat
o bejárási támogatás
o laptop, mobil telefon
Érdeklõdni fényképes szakmai önéletrajz küldésével
a h.csilla@fa-max.hu e-mail címen, ill. a
+3630 339 8797 telefonszámon lehet.

2022. május
HIRDETÉS
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60 éves a Zalaszentgróti Kézilabda Club
Meghívó
2022. május 20. (péntek):
14.30: A zalaszentgróti születésű Tóth Tímea,
155-szörös magyar válogatott élménybeszámolója a sportcsarnokban
18.00: A Magyar Kézilabda Szövetség felkért
szakembereinek előadása a Corvinus Hotelben
Előadók:
Pitz András, az MKSZ operatív igazgatóhelyettese: „Kézilabda jövője”; Pusztai Márton,
TAO Jóváhagyási csoportvezetője: „TAO pályázatok tapasztalatai”
(zártkörű - Zala megyei kézilabda clubok
elnökei, edzői és szakosztályvezetői)
19.30: Fogadás a meghívottaknak
Büszkeségünk és példaképünk Tóth Tímea.

2022. máius 21. (szombat):
9.00: Szivacskézilabdások bemutatója, Köllő
György tanár úr vezetésével.
10.00: LU12-es leánycsapat mérkőzése (ZKC Ajka)
11.00: LU13-as leánycsapat mérkőzése (ZKC Sümeg)
12.00: Családi vetélkedő.
14.00: A felújított sportcsarnok világításának
ünnepélyes felkapcsolása.
- ZKC induló éneklése
- Császár József ZKC elnök megnyitója
- Nagy Bálint, a térség országgyűlési
képviselőjének köszöntője
- Varga Sándor, a Zala Megyei Kézilabda
Szövetség tiszteletbeli elnökének értékelése
- Szloboda Judit, a Zala Megyei Kézilabda
Szövetség elnökének köszöntője
- Dr. Iglódi Endre az MKSZ Emlék Albizottság
Elnöke a „60 éves a Zalaszentgróti Kézilabda
Club” című könyv ismertetése
14.20: Díszplakettek, elismerések átadása
- Emléktábla leleplezése
- Baracskai József polgármester értékelése
- Császár József, ZKC elnökének záróbeszéde
Zalai kötődésű kézis sportemberek dedikálása:
- Tóth Tímea, 155-szörös magyar válogatott,
világbajnoki ezüst- és bronzérmes, Európa bajnoki bronzérmes, olimpiai 4. és 5. hely.
- Gódorné Nagy Marianna, minden idők legjobb magyar női kézise, aki 281 mérkőzésével

rekorder a válogatottságok számát illetően. Az
MKSZ Török Bódog életmű díjazottja.
- Triscsuk Krisztina, Európa-bajnoki bronzérmes, többszörös magyar gólkirály 53-szoros
magyar válogatott. Az Alba-Fehérvár kapitánya,
aki minden idők 6. legeredményesebb női kézilabdázója az NB I-es bajnokságnak.
- Kovács Péter, az évszázad és minden idők
legjobb magyar férfi kézilabdázója. 323 válogatott mérkőzésével ő a magyar kézilabda-sport
rekordere. Az MKSZ Török Bódog életmű
díjazottja.
- Dr. Prémecz Attila, az MKSZ Igazgatótanács elnök-helyettese.
16.00: A mai és régi idők játékosainak
gálamérkőzése.
17.30: Régi játékosok és vendégek közös
fogadása.
Császár József
ZKC elnök

Városi Civil Alap támogatása

2022. május
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Nemezelő szakkör Zalacsányban
A Nemzeti Művelődési Intézet „Tudásunkkal kézenfogva
a Közösségekért” című pályázata keretében Zalacsányban
nemezelés szakkört indíthattunk. A szakköri alapanyagokat, eszközöket a pályázat biztosította számunkra.
A gyapjú, a melegvíz és a
szappan volt a fő munkaeszközünk. Lépésről lépésre haladtunk egy számunkra ismeretlen
világ felefedezésében. Heti
rendszerességgel találkoztunk
és 1-2 munkadarabot készítettünk el. A tematika és a hozzá
tartozó videótár rengeteget segített.
Többször próbálkoztunk a
saját elképzeléseinket is megvalósítani. Így volt ez akkor is,
amikor a kutyusokat készítettük. Ekkor nem használtuk a
vizet és a szappant csak a nemezelőtűvel dolgoztunk. Foglalkozásaink mindig nagyon jó

hangulatban zajlottak, jókat beszélgettünk. Sőt többször megleptük egymást egy kis sütivel.
Érdekes technikákat tanulhattunk.
Készítettünk labdát, kígyót,
barátság karkötőt, gyűrűt, nemezképet, táskát és malmot is.
Remélem, ősz folyamán újból
nekifoghatunk egy másik számunkra ismeretlen világ felfedezésének. Szeretnénk újból
pályázni és egy másik szakkört
is megismerni.
Pályázatunk zárásaként a
program során elkészített kézműves alkotásainkból nyílt kiállítás 2022.04.19-én a Zalacsányi Önkormányzat nagytermében. A megnyitó ünnepségünket megtisztelete jelenlétével Matyasovszky Margit a
Nemzeti Művelődési Intézet
Zala megyei igazgatója is.
Rétiné Végh Katalin
szakkörvezető

Ünnepi programok Tekenyén

Heti rendszerességgel találkoztak…

Mûanyag nyílászáró gyártó, szakipari munkában jártas,
összeszerelõ munkatársat felveszünk, Sümegi üzemünkbe
Feladatok: Mûanyag ajtó, - ablakgyártás,
vasalatszerelés, méretpontos szabás,
szerkezetek összeszerelése.
Érdeklõdni a +3630 385 8002 telefonon, ill. a
h.csilla@plastmobalaton.hu e-mail címen, lehet.
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• Bérfőzés • Kereskedelmi főzés • Palackozás • Értékesítés

Jenei Lilla fuvolázott.

A húsvét előtti készülődés
összehozta a fiatalokat egy
hangulatos délutánra Tekenyén.
Amint az előző években lenni
szokott, Hideg Gyuláné, Ilike
néni kézműves foglalkozásra
várta a gyerekeket és szüleiket
is. Az előkészített papírlapokból kiollózva kikerekedtek
a kis figurák és a ragasztóval
már szép formát öltöttek. Nagy
figyelemmel követték az iránymutatást. Reméljük, hogy a
nyugdíjas pedagógus segítőnk
még sokáig részese lesz a
programjainknak!
A szomszéd asztalnál is
nagy volt az érdeklődés. Mármarosi Mária iparművész a
tojásokra varázsolt szebbnél
szebb mintákat. Bíztatására a
kicsik is próbálkoztak – több
kevesebb sikerrel, egyéni megoldásokkal.
A Leader VP6-19.2.1.-9913-21.(3300570507) kódszá-

mú, Zala Termálvölgye Egyesület – 4,51 millió forint összegű –, pályázatunk megvalósításának első szakaszában megérkezett 100 db új szék a kultúrházba. Szerencsénkre még a
pályázatban szereplő áron meg
tudtuk vásárolni. Így a következő rendezvényeken már volt
lehetőségünk használni, például
az Anyák napi műsor alkalmával.
Április 30-án, szombaton
délután a helyi fiatalok köszöntötték az édesanyákat és a
nagymamákat. Az óvodások
próbáin a verseket és az énekeiket Magyar Julianna óvónő
segítette, az iskolásokkal pedig
Dézsenyi Melinda pedagógus
készült. A műsor sikerét az
őszinte taps jelezte. A szeretet
virágait örömmel fogadták a
szülők.
Sinka Imréné
polgármester

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
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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

