XVIII. évfolyam 2. szám
2017. február
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Rekordokat döntöttek a huszadikon
Szép jubileumához érkezett a térség egyik leglátogatottabb összejövetele, az évrõl
évre népszerûbb alapítványi
bál Egerváron. A rendezvény
bevételét rendre az egervári
oktatási intézmények programjainak támogatására fordítják. A szervezõ Egervári László Általános Iskoláért Alapítvány, a szülõi munkaközösség
és a pedagógusok munkáját
dicséri, hogy soha ennyien
nem vettek részt az alapítványi
bálon. Idén jóval 300 fõ felett
múlatták jó társaságban az idõt
és fogyasztották el a Pitvar
Vendéglõ által biztosított vacsorát. Idén is külön pultban
nyílt lehetõség a környék pálinkatermelõi által felajánlott
párlatok kóstolására. A tombolatárgyak mennyisége szintén
rekordot döntött, így az alapítvány elnöke, Zsuppánné Béres
Erika is jónak értékelte az idei
eseményt:
– Évrõl évre egyre többen
jönnek el a bálunkra, így idén

már a tornaterem befogadóképességének a határát súroltuk
340 résztvevõvel. A különleges
eseményre tortát készítettünk,
egyedi dekorációt kapott a
bálterem, de a bevétellel így is
sikerült átlépni az 1 millió forintos álomhatárt. Minden évben diákonként ezer forinttal
támogatjuk a kirándulások útiköltségét, a Határtalanul programban külföldön szállást foglalókat, hozzájárulunk a táborozásokhoz. Ezek összesen közel nyolcszázezer forintot tesznek ki. A maradék összegbõl
kisebb eszközbeszerzéseket,
berendezési tárgyakat tudunk
megvalósítani, a maradványpénzekbõl sikerült például a
játszóteret is bõvíteni. Ezúton
is köszönjük mindenkinek, aki
munkájával vagy támogatásával hozzájárult a bál sikeréhez.
A rendezvény elején az alapítvány jelenlegi és korábbi
elnökei, Korbuly Márta, Némethné Hajas Gizella, Varga

Szijártó József konferanszié, Kenessey Tibor iskolaigazgató,
Gyerkó Gábor polgármester, Zsuppánné Béres Erika, Némethné Hajas Gizella és Varga Istvánné az ünnepi tortával.
Istvánné köszöntötték a vendégeket. A szokásoknak megfelelõen a térség mûvészeti
csoportjai szórakoztatták a
mûsorukkal a vendégeket, így
fellépett a Dancing Group,
Kincses Ildikó, a Zahirah Hastánccsoport, a Lakhegyi Daloskör, a Gõsfai Rozmaring Néptánccsoport, Balázs Henrietta,
a Zenebarátok Kórusa és a
vasboldogasszonyi táncosok.
Extra produkcióként a tanárok

adták elõ új koreográfiájukat, a
Grease szövegét átdolgozva
táncolták be a parkettet. A bál
hangulatáról a Rió Zenekar
gondoskodott, éjfélkor meglepetésként óriástortával lepték
meg a vendégeket, melyet az
alapítvány jelenlegi és korábbi
elnökei közösen szeltek fel.
Pataki Balázs

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.
8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter, Nyár út 1.

Építõ és anyagmozgató gép
kezelõje E-000803/2014/A001
Kisteljesítményû kazán fûtõ
E-000803/2014/A007

Gépkezelõ hatósági vizsga
Tûzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselõk
továbbképzése
TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159
Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014
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Együtt dolgozva, egymástól is tanulva
senyen, melyet április végén,
vagy május elején Alsónemesapáti rendez. Júniusban a kemencénél való borozgatással,
piknikezéssel ülik meg Szent
Iván éjjelét. Augusztus 20-én
megsütik az új kenyeret és
koszorút helyeznek el a Szent
István szobornál.

A különbözõ csoportoknak külön-külön is vannak
elképzeléseik, de olyan jó az
együttmûködés köztük, hogy
mindenki részt vesz a másik
programjain is, így válik egységessé
Kispáli
közösségi
élete.
Pataki Balázs

Kalandra fel!
Keressük közösen Göcsej legnagyobb gyümölcsfáját!
A nyugdíjasok tollfosztóval indították az évet.
Kispáliban három különbözõ csoport is mûködik, akik
immáron bejegyzett egyesületként tevékenykednek a településen. A nyugdíjas klub
több ízben is szervezne kirándulást, szeretnének kiállításokra, múzeumokba eljutni, helytörténeti emlékeket meglátogatni. Tavasszal és õsszel egészségmegõrzéssel, kertészkedéssel kapcsolatos elõadásokat
szerveznek. Havonta egyszer
mindig találkoznak, ilyenkor
szeretnének dalokat tanulni,
versfelolvasást tartani, kártya
és Ki mit tud? játékokat játszani. Ezeken az alkalmakon
mindenki bemutathatja a hobbiját és szóba kerülhetnek
egymást életének történetei is.
Felköszöntik a névnaposokat,
mellette vissza szeretnék hívni
a településre az elszármazottakat is. A nyugdíjasok február
18-án már megtartották az elsõ
idei rendezvényüket, a tollfosztást, amit további programok
is követhetnek:
– Gyerekkoromban még én
is elmentem tollfosztóba a mamáékkal, most a szomszédomban gyûlt össze annyi lúdtoll,
hogy érdemes volt tollfosztást
szervezni. Többen hiányoztak
családi program és betegség
miatt, de így is lettünk tizenketten. Jó volt a hangulat,
mindenki sütött valamit, forralt bort csináltunk. Kispáliban a programokon általában

minden egyesület tagjai részt
vesznek, egy családon belül is
van olyan, hogy mindhárom
klubhoz tartozik valaki. 2016ban alig volt szabadidõnk,
mindig akadt valamilyen program, de az a lényeg, hogy mindenki megtalálja a saját szórakozását – mondta Szabó Istvánné, a Kispáli Nyugdíjas
Egyesület elnöke, aki hozzátette, hogy még egy tollfosztást
mindenképpen szerveznek.
A Kispáli Kertbarát Egyesület Kocsis Viktória vezetésével április elején tavaszi
nagytakarítást végez, melyhez
kapcsolódóan az utak mentén
szemetet is szednek. A hónap
végén az ökogazdálkodásról,
permakultúráról
hallgatnak
meg elõadást, a gyerekek júliusban 3 napon keresztül öko
foglalkozásokon vesznek részt.
Idén is szerepelnek a Virágos
Magyarország programban és
a Kispáli Kiskertjében termett
burgonya felszedését prószasütéssel koronázzák meg. Októberben kirándulást, tanulmányutat szerveznek, hogy eddigi kertgazdálkodási ismereteiket bõvíteni tudják.
A Nagy Zsolt vezetésével
évek óta sikeresen mûködõ
Kispáli Ifjúsági Egyesület márciusban nõnapi bállal indítja a
programjait és nem maradhat
el az április végén esedékes
májusfaállítás sem. Idén is
részt vesznek a térségi túraver-

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Észak-Nyugat Zala havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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A hatalmas almafa Gombosszegen.
Gombosszegen – Oszkocsil
Zoltán portáján – földbe gyökerezett a lábunk, mikor észrevettük a képen látható hatalmas almafát. Tekintélyt parancsoló a mérete, s ahogy a házigazda elárulta, a mai napig gazdag termést is hoz. Ez az élmény adta az ötletet a felhívásra.
Kérjük Önöket, ha környezetükben hasonló öreg gyümölcsfáról tudnak, vagy természetjárás közben ilyet találnak,
akkor azt fényképezzék le és
küldjék el nekünk a következõ
e-mail címre:varju@zmmi.hu

Ne felejtsék el a a fotóhoz megadni a gyümölcsfa
fajtáját és annak pontos lelõhelyét! Az összegyûjtött információk nagy segítségünkre
lesznek abban, hogy közösen
tegyünk ezekért a különleges értéket képviselõ famatuzsálemekért.
Terveink szerint a legjobban sikerült alkotásokból fotókiállítást rendezünk a Göcseji
Falumúzeumban.
Kalandra fel!
Varju András
Göcseji Falumúzeum
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Jeles évfordulót ünnepelnek Alsónemesapátiban

Programokban bõvelkedõ évet terveznek

Március 25-én Macizsúrt tartanak Alsónemesapátiban.
Idén is változatos programokkal várják az érdeklõdõket
Alsónemesapátiban. Januárban a Magyar Kultúra napjára
való emlékezéssel kezdték az
évet, február 18-án farsangi
bállal, 24-én véradással folytatódtak az események.
Továbbra is a napján tartják
a nemzeti ünnepeket, így március 15-én megemlékezést tartanak az 1848-49-es eseményeket felidézve. Március 25-én az
alsónemesapáti óvoda Apáti

Maci Zsúr keretében nyitja ki
jelképesen a kapuit, melyrõl
Kremznerné André Ildikó óvodavezetõ adott ízelítõt:
– Ezen a napon mûsorral
mutatkoznak be az ovisaink és
két helyen szervezünk programot. Intézményünk nevéhez
kapcsolódóan a kultúrházban
kiállítást rendezünk, ahol az
érdeklõdõk 300 macival találkozhatnak. Mellette maci barkácsolás, mézkóstolás és vásár
szerepel a programban, az

óvodában bábozással, játékokkal várják a leendõ óvodásokat.
Az intézményt folyamatosan
csinosítgatjuk, családias környezetben várjuk a gyerekeket,
akikkel – amikor az idõ engedi
– gyakran kirándulunk.
Április 6-án kézmûves foglalkozással, 14-én tojáskereséssel készülnek a húsvétra. A
Harangláb Kulturális és Faluszépítõ Egyesület szervezésében ebben az évben is megtartják az egyre népszerûbb
Fûvésznapot, melyre május 20án kerül sor. Június 3-án Apáti
találkozót rendeznek Bátaapátiban, ahová idén is buszt
indítanak. Június 18-án tartják
Alsónemesapáti búcsúnapját,
melyet májusfa kitáncolással,
utcabállal ünnepelnek meg. A
faluszépítõ egyesület szervezésében július utolsó hétvégéjén

Pécs-Orfû uticéllal szerveznek
kirándulást.
Az idei falunap egy különleges évforduló megünneplésére is lehetõséget ad: Alsónemesapáti 90 éve, azaz 1927ben vált külön Nemesapátitól.
A település „névnapját” egybekötik az elszármazottak találkozójával is, melyen archív
felvételeken elevenítik fel a
múltat.
Ebben az évben már szeptember utolsó napján köszöntik a település szép kort megélt lakosait. Október 28-én
viszszatér Apátiba a Lakásszínház, melyen a Hevesi Sándor
Színház mutatja be új darabját
a kultúrházban. November 11én tervezik megtartani a Márton nap hagyományait felelevenítõ Libanapot.
Pataki Balázs

megyei közéleti havilap

Fizessen elõ a Zalatájra!
Olvassa az idén 29 éves lapot, amely minden
hónapban, a harmadik csütörtökön
jelenik meg!
Kényes témák, amikkel csak a Zalatáj
foglalkozik.
Fizesse elõ, így biztosan megkapja!
Elõfizethetõ: szerkesztõségünkben
(akár telefonon, vagy e-mailon)!
Elõfizetési díjak:
1 hónapra 190 Ft, 1/4 évre 570 Ft,
1/2 évre 1.140 Ft, 1 évre 2.280 Ft.
A Zalatáj megvásárolható
ügyfélszolgálatunkon is
(Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B.)
hétköznapokon 8-tól 14 óráig.
Elérhetõségeink:
Zalatáj Kiadó,
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
E-mailon: zalataj@zelkanet.hu
Telefon: 92/596-936, fax: 92/596-937

www.zalatajkiado.hu
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Farsangolás Egerváron
Egerváron minden korosztály megtartotta a saját farsangját, az óvodások (másik
írásunkban foglalkozunk vele
– a szerk.) mellett február 24én az iskolások farsangi rendezvényén az alsó tagozatosok
egyedi jelmezekben vonultak
fel, a felsõsök csoportonként
öltöztek be. Az Együtt Egervárért Egyesület rendszeres

összejövetele is a farsang jegyében telt, február 18-án pedig a falubelieket várták télûzõ
rendezvényre a faluházba. Rengeteg kreatív jelmezbe öltözött
gyermek vett részt az eseményen, és néhány bátor szülõ is
maskarába bújt. A kézmûves
programok mellett Gábor bohóc mûsora és lufihajtogatása
is nagy sikert aratott, amit jel-

Kiszebáb égetéssel ûzték el a telet.
mezverseny követett. A szülõk
közül többen fánkokkal készültek a rendezvényre, a faluház
konyhájában közben palacsintát sütöttek. A tél temetését jelképezve dobszó és kerepelés
mellett égették el a kiszebábot.

A településhez kapcsolódó információ, hogy április 1-2-án vásárral egybekötött bemutatót tart
az Alkotó kezek csoport, ahol akár
a húsvéti ünnepekhez is találhatnak ötleteket az érdeklõdõk.
Pataki Balázs

www.zalatajkiado.hu
Gábor bohóc lufihajtogatása is nagy sikert aratott.

Lenti termálfürdõ:
„MARADANDÓ ÉLMÉNYEKET KÍNÁL”

„A lenti termálfürdõben otthon érzem magam, átlátható, barátságos és családias,
mindemellett megvan minden, amire szükségünk van a zavartalan pihenéshez.”

Lubics Szilvia
Zala megye díszpolgára, hosszútávfutó, többszörös Ultrabalaton és Sparthatlon gyõztes is a
Lenti termálfürdõ és Szent György Energiaparkot választotta!

Lenti termálfürdõ
Tel: 0692/351-320, furdo@lenti.hu, www.lentifurdo.hu
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146 millió forint összértékben pályáztak
Megújul a ravatalozó és a harangláb Apátiban
Pozitívan zárták a múlt évet
Alsónemesapátiban: az önkormányzat az iparûzési adóból
származó bevételeknek köszönhetõen fejlesztési céljaihoz biztosítani tudja a szükséges önrészt. Ennek megfelelõen 146
millió forint összértékben nyújtottak be pályázatokat, a javarészt bírálás alatt lévõ igények
többsége épületek felújításra
lenne fordítva. Megújulna az
orvosi rendelõ, a hivatal, az
óvoda, az iskola és a harangláb.
A sikerek között már megemlíthetõ az Útõr közmunka programban elnyert 9 millió forint,
illetve a júniusi esõzés okozta
károk helyreállítására benyújtott 1,5 milliós vis maior
pályázat.
– 2016-ban felelõsségteljes
munkát folytatott és takarékosan gazdálkodott a képviselõtestület. Tavasszal elkezdõdik a

ravatalozó felújítása, melyhez
az 5 millió forint önerõt már
tavaly biztosítottuk. A haranglábat akkor is fel fogjuk újítani,
ha esetleg nem nyer a hozzá
kapcsolódó pályázat. 3,5 millió
forint értékben kerül sor az
utak és árkok rekonstrukciójára. Megszépült a kultúrház
konyhája és új, gazdaságosabb
kazán fûti az épületet és a
hozzá kapcsolódó létesítményeket – sorolta az újdonságokat Pereszteginé Cziráki Katalin polgármester.
Az önkormányzat birtokában lévõ családi házak központi fûtésének cseréje is megtörtént. A Kossuth utca 9. alatt
lévõ épületet továbbra is albérletként hasznosítják, míg a
másik ház funkciója még pontosan nem eldöntött. A napokban elkezdõdött a Posta melletti szolgáltató helyiség kiépí-

Zalatáj naponta!
Nem kell a Zalatáj következõ nyomtatott számára várnia,
ha a laptól megszokott érdekes, kényes témájú cikkekre
kíváncsi. Elég, ha rákattint honlapunkra:

www.zalatajkiado.hu
A cikkek facebook oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

tése, a fodrászatként, kozmetikai
szalonként egyaránt hasznosítható épületrész így
most vizesblokkal
is bõvül. A településen folytatódik a virágosítás,
parkosítás és szeretnék, hogy egységes arculata legyen a falunak.
Ugyanakkor nagy
bosszúságot okoznak még a gazos,
illetve elhagyatott
ingatlanok, az önkormányzat fontos
feladatának
tartja, hogy ezen
ingatlanok rendezett képet mutasPereszteginé Cziráki Katalin: – Bebizonyítsanak.
– Továbbra is juk, hogy a NIF által kijelölt útvonal nem
együtt szeretnénk rövidebb, nem gazdaságosabb.
dolgozni a településért a civil Kulturális és Faluszépítõ Egyeszervezetekkel és a helyi vállal- sület, ahol együttmûködõ partkozókkal, minden év elején nerre volt szükség. Várjuk a
köszöntjük a vállalkozóinkat, sportegyesülettel közösen beakiket jelképes ajándékkal adott, a kültéri fitneszelemeklepünk meg. Az idén elkészülõ re vonatkozó pályázat eredméKözösségi - és Suliparkhoz, il- nyét – emelte ki a településletve a Pillangókerthez is több vezetõ.
helyrõl kaptunk támogatást.
Sokat érdekel a települést
Minden olyan pályázatnál segí- érintõ R76 és M9 utak kivitetõ kezet nyújtott a Harangláb lezése. A M9-el kapcsolatban
Pereszteginé Cziráki Katalin
elmondta, hogy tavaly jogi
úton állították meg a környezetvédelmi
engedélyezetést.
Szakértõi csapattal azt fogják
igazolni, hogy van az M9-nek
egy olyan alternatívája, ami
mind Alsónemesapátinak, mind
Zalaegerszegnek és a beruházással érintett településeknek
kedvezõbb, olcsóbb, rövidebb
és gazdaságosabb és ugyanakkor a környezetvédelem
szempontjából is elõnyösebb
megoldást jelent.
Az R76-os Kormány által
elindított kétszer kétsávos
gyorsforgalmi út beruházás
Zalaegerszeget köti össze az
M7-es autópályával. Alsónemesapáti területén fog találkozni az R76 és az M9, de a
településnek nem mindegy,
hogy hol és milyen közel lesz
a csomópont a lakott területekhez és mivel zajmentesítenek.
Pataki Balázs
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Bõvülõ nemzetközi összefogás az európai észak-déli közlekedési tranzitút fejlesztéséért

Wroclawban tartotta soros ülését a társulás.

A 2016 májusában megnyitott Stratégiai Központ
munkájának eredményeként
benyújtásra került egy pályázat is az Interreg Central
Europe Program keretében
„Környezetbarát áruszállítás
az egységesebb és versenyképesebb Közép-Kelet-Európáért”
címmel, melynek elbírálása
2017 májusára várható. A projekt megvalósulásával hozzájárulna az észak-déli tengely
menti áruszállítás gazdaságosabbá és környezetkímélõbbé
tételéhez az alkalmazni kívánt
intelligens fejlesztési megoldások révén. A 2017 szeptember és 2020 augusztus között
megvalósítandó projekt tevékenységeinek koordinálását a
zalaegerszegi központ végezné.
A jövõbeli terveket illetõen korábban is megfogalmazódott, hogy a Társulás célkitûzései között nem csak az
észak-déli irányú tranzitforgalom megfelelõ infrastruktúrával való kiszolgálása, hanem a
tagrégiók társadalmi kohéziójának erõsítése és a további
gazdasági - kereskedelmi kapcsolatok elõmozdítása is szerepeljen. A mostani ülésen
pedig többen is hangsúlyozták, hogy a közlekedési prioritások mellett az együttmûködés teret adhat egyéb területeknek, mint például a Zala
megye számára is kiemelt jelentõségû turizmus, kultúra,
illetve a környezetvédelem. A
Társulás tevékenységi területeinek kiterjesztésérõl szóló
hivatalos döntés a közgyûlés
2017 szeptemberére tervezett
következõ ülésén várható.

A Zala Megyei Önkormányzat nevében Pácsonyi Imre aláírja
Alsó-Szilézia csatlakozási dokumentumát.
A lengyelországi Wroclaw- kifejtett lobbi tevékenység az
ban tartotta soros ülését a európai intézmények és kornapokban a Baltikumot és az mányzati, illetve regionális
Adriai-tengert összekötõ euró- döntéshozók irányába, melyet
pai tranzitút fejlesztése érde- a Zalaegerszegen mûködõ
kében alakult Közép-Európai Stratégiai Központ által kidolKözlekedési Folyosó Korlátolt gozott tanulmányok, SWOT
Felelõsségû Európai Területi elemzések támasztanak alá.
Társulás (KEKF ETT) közgyûlése. Az útvonal mentén fekvõ
régiókat összefogó, svéd kezdeményezésre alakult szervezetben két magyar megye –
Zala és Vas – önkormányzata
is tevékenykedik.
A Zala Megyei Önkormányzat képviseletében Pácsonyi Imre alelnök vett részt
a wroclawi rendezvényen, ezt
követõen pedig beszámolt a
találkozó eredményeirõl. Elmondta, hogy a megbeszélések fókuszában a 2016-ban
végzett tevékenységek eredményeinek megvitatása és az
idei évre tervezett feladatok
meghatározása állt. A közös
célok elérése érdekében kiemelten fontos a Társulás által Az ülésen résztvevõ térségi vezetõk.

A közgyûlés keretei között
került sor a Társulás munkájában eddig megfigyelõként
résztvevõ Alsó-Szilézia Vajdaság csatlakozási szerzõdésének aláírására, melynek révén
teljessé vált a közlekedési folyosó Lengyelországon áthaladó szakasza mentén elhelyezkedõ tagrégiók köre. Az
együttmûködés szempontjából is kiemelt jelentõséggel
bír Alsó-Szilézia taggá válása,
mivel meglévõ szoros gazdasági kapcsolatai révén lehetõség nyílik az érintett cseh
területek bevonására az ETT
munkájába – emelte ki Pácsonyi Imre.
A Társulás további tevékenységét megalapozó háttéranyagok készítésében és a
közlekedési folyosó mentén
fekvõ területek gazdasági fejlõdésének elõmozdítását célzó fejlesztéseket szolgáló további projektek kidolgozásában nagy szerep hárul a Zalában mûködõ Stratégiai Központra. A szervezeti egység
fenntartásához a Zala Megyei
Területfejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft.
(mint a KEKF ETT Stratégiai
Központjának a Zala Megyei
Önkormányzattal közös mûködtetõje) a Külgazdasági és
Külügyminisztérium ETT-16
kódszámon meghirdetett az
Európai Területi Társulások
2016. évi mûködési és fejlesztési támogatásra kiírt pályázati felhívására benyújtott
ETT-16-0020 azonosító számú
pályázata 3.000.000 Ft összegû vissza nem térítendõ támogatásban részesült.
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A gyerekek második otthona az óvoda

A gyerekek a farsangra mûsorral is készültek.

Uzsonnázás közben az ovisok egy része Bartl Andrea Anna
óvónõvel.
Nemesapátiban 26 éve
nyílt meg az óvoda, ahová ma
már a korábbi óvodások járatják gyermekeiket. Az intézmény festõi környezetben,
családias körülmények között
mûködik, ahol szeretõ óvó- és
dadusnénik várják a gyerekeket. A Vackor Óvoda március
10-én 10-12, illetve 15,30-17
óra között nyílt napot tart,
melyre minden érdeklõdõt
szeretettel várnak. A gyermekeket akár már 2 éves korukban is tudják fogadni, tehát
bölcsõdei csoport létrehozásához is megvannak a személyi
és tárgyi feltételek.
– Óvodánkban a gyerekek
foglalkoztatását délelõtti cso-

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu

portbontásban oldjuk meg,
ahol a kicsik és nagyobbak
külön csoportszobákban, élményeken, tapasztalatszerzésen keresztül sajátíthatják el a
korosztályuknak megfelelõ ismereteket. Fontos, hogy a gyerekek otthon érezzék magukat
nálunk, mert a családi élet

egyfajta folytatása is nálunk
zajlik. Munkánkat logopédus
is segíti. A szülõkre minden
programon számíthatunk, a
júniusi kirándulásokra is velük
közösen megyünk – magyarázta Bartl Andrea Anna óvodavezetõ.
Az intézmény 22 gyermeknek jelenti a második otthont,
köztük a Pethõhenyérõl járó
ovisoknak is, akiket a falugondnoki busszal utaztatnak.
Az óvoda épülete és játszóudvara a fenntartó gyermekközpontú szemléletének köszönhetõen folyamatosan megújul.
A község adottságai és Zalaegerszeg közelsége sok lehetõséget nyújt az óvodán kívüli
élmények szerzésére is. Az
óvoda aktívan kiveszi a részét a
falu életébõl, minden rendezvényen, programon részt vesznek a kis óvodások is, akik
ezzel megalapozzák a jó hangulatot is. Február 17-én a
közösségi házban tartották az
apróságok farsangját, akik hercegnõ, pókember és kalóz
jelmezt is öltöttek és mûsorral
lepték meg a szülõket.
Az óvodásokkal részt vesznek a megyei könyvtár foglalkozásain és évente legalább
egy bábszínházi elõadás is szerepel a programban. Lehetõség van úszásoktatásokon való
részvételre a teskándi óvoda
tanuszodájában, ahová falugondnoki kisbusz segítségével
ingyen utazhatnak a gyerekek.
Az óvodásokat havonta rendszeresen meglátogatja Szeghy
Csaba atya, akinek segítségével a gyerekek felé keresztény
értékrendet szeretnének közvetíteni.
Pataki Balázs

Hónaptól hónapig…

XIII. évfolyam 8. szám
2012. augusztus
Kistérségi havilap

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a
www.zalatajkiado.hu-ra, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Éva titka…

Feri és Éva úgy érezték, itt
az idõ, hogy létrehozzák álmaik otthonát. Végre minden
olyan lesz, amilyennek szeretnék. Azonban a megvalósítás módjában már nem értenek egyet.
Feri inkább maga intézi
a dolgokat, mert rossz tapasztalatai vannak. Eddig, ha megbízott egy szakembert, utólag mindig kiderült, mit kellett volna másképp csinálni.
Ha mégse derült volna ki,
akkor a szomszéd mindig meg
tudta mondani, mi lett elrontva. A szakember a munka végeztével távozott, a
probléma maradt. Amit Feri
évekig nézegethetett és ettõl nem volt boldog. Nem azt
kapta, amit szeretett volna.
Ezért az az elve:
– Csak én tudom a legjobban, mire van szükségem. Egy
vadidegen ember honnan
tudná? Ezért pontosan meg
szokta mondani, hogy milyen anyagból, milyen megoldásokkal, milyen méretekkel kéri a munkát elvégezni.
Ezt azért tudja megtenni,
mert utána jár a dolgoknak.
Éva nem szakember, ha
valamire szüksége van, nem
próbálja saját maga megoldani. Egyszerûen keres egy
szakembert, akitõl a megoldást, az ötletet és a kreativitást elvárja. Sõt még azt is,
hogy a szomszéd se találjon
benne hibát! Eddig mindig
elégedett volt, pedig soha
nem tudta, hogy milyennek
kell lennie, mi a megoldás,
ezt mindig a szakemberre
bízta. Feri szerint Évának
mindig szerencséje van.
Éva ezen mindig mosolyog,
majd hozzáteszi:
– Az én titkom csak
annyi, hogy azt viszont
pontosan tudom, mit nem
akarok…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Édesapja útján indulva keresi a saját ösvényét
Népszerûek Jagasics Gergely famunkái

Jagasics Gergely: – A fának a sokszínûségében meg tudom
mutatni a kreativitásomat.
Édesapja ugyancsak asztalos- nekem ebben a világban kell
ként kezdte, majd a piac és a élnem. Ez önszántamból ment,
megrendelõk igényeihez igazí- nem kellett rábeszélni és úgy
tott faipari, építõipari vállal- érzem meg is találtam benne a
kozása Alsónemesapáti és a számításaimat. Szeretem, hogy
környék egyik legnagyobb fog- a fának a sokszínûségében
lalkoztatójává nõtte ki magát. meg tudom mutatni a kreaJagasics Gergely az iskola befe- tivitásomat.
– Édesapád mellett részt
jezése után hamar elkezdte a
szakmát és szabadidejében veszel a mindennapi munkreált famunkáit már több kákban, mellette van még idõ
helyen is megmutathatta. Az és energia arra, hogy a több
ifjú alsónemesapáti asztalost helyen bemutatott tárgyakat
megszólaltatták a megyei napi- elkészítsd?
lapban, majd a közszolgálati
– Furán hangozhat, de muntévécsatorna családi magazin- kaidõmön kívül még annyi
jába is meghívást kapott. 23 kreativitást éreztem magamévesen már mondhatni ezek ban, hogy nekiálltam ezeken a
már nagy dolgok, de Gergõ tárgyakon gondolkozni. Sok
nem elégszik meg ennyivel. helyen láttam kreatív dolgokat
De lássuk, hogy mik is az és feltettem magamnak a kérelképzelései az ifjú aszta- dést: ezeket én is meg tudnámlosnak!
e csinálni? Munka után egyre
– Mennyire befolyásolt a többször álltam neki ajándékpályaválasztásnál, hogy lát- tárgyakat készíteni és meghattad a családi vállalkozást?
gyõzõdtem róla, hogy ebben
– Kiskoromtól fogva folya- megtalálom az örömömet és
matosan segítettem otthon, sok bíztató visszajelzést is kapezáltal a fát, mint anyagot meg- tam. A felmerülõ ötleteket
szerettem, folyamatosan készí- mindig a saját ízlésemhez alatettem magamnak és barátaim- kítom, és ebbõl próbálom a
nak különbözõ tárgyakat. Ez- lehetõ legjobbat kihozni. Áráltal egyértelmûvé vált, hogy nyékképeket, ékszertároló fió-

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 • e-mail: zalataj@zelkanet.hu

kos szekrényeket készítek, de
kértek egyedi vágódeszkát, fürdõszobai és konyhai kiegészítõt is.
– Ez azt jelenti, hogy a hagyományos berendezési tárgyakat próbálod újragondolni? Mennyire van erre piac
és kereslet?
– Amikor a technikus képzõben a vizsgamunkámat terveztem, akkor is bennem volt,
hogy olyan bárpultot szeretnék létrehozni, ami kicsit
egyedi és más, mint a többi.
Minden, amit saját használatra
készítek, az egyedi elképzelésemet hordozza magában.
Ezek az ajándéktárgyak lehet,
hogy kicsit többe kerülnek, de
egyedi kialakításuk több munkát, alaposságot igényel. Az
utóbbi idõben több helyen
megmutathattam a termékeket, de a várt sikert egyelõre
nem hozta meg. Legszívesebben a harmincas-negyvenes
évek formavilága áll közel
hozzám, amiket bútorstílustan
órán kedveltem meg. Megpróbálom tárgyaimba belecsempészni a rokokó, a barokk vagy
a reneszánsz stílusjegyeit is.
Ezeket például a felületkezelésben tudom leginkább visz-

szaadni, így koptatott festéssel
vagy érdesített felülettel érzékeltetem az idõ múlását.
– Hogyan történik a megvalósítás? Hova lehet fejlõdni
tovább?
– Elõfordul, hogy kipattan
valami a fejembõl és azt lerajzolom és megvalósítom. Sok
esetben kicsit „útba kell igazítani” a vevõket, hogy minél
jobban ki tudják használni a
megrendelt tárgy funkcióját. A
kis szekrények a lakkozással,
felületkezeléssel,
festéssel
együtt két-három nap alatt
készülnek el. Az anyagok közül
a diófa a kedvencem, ennek a
színe, a rajzolata, az illata fog
meg leginkább. Ugyanakkor
nehezebb vele dolgozni, mert
nagy odafigyelést és pontosságot igényel. Az a tervem,
hogy az egyedi tárgyak mintájára készítenék egy sorozatot,
ezzel kialakulhatna egy termékpalettám, amit lehetne hirdetni. Konkrét bútorformákat
szeretnék kialakítani, amiken
látszik, hogy van történetük. A
jövõben még több olyan dolgot szeretnék készíteni, ami
megragadja az embereket és el
tudnak rajta csodálkozni.
Pataki Balázs

Informatikai tanfolyam Gõsfán

Második alkalommal tartanak tanfolyamot.
A Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár szervezésével
és támogatásával immár második alkalommal tartanak informatikai tanfolyamot a gõsfai faluházban.

Elsõ alkalommal kilenc fõvel indult az oktatás, majd hét
fõvel folytatódott.
A hangulatos, jókedvû órákat követõen vizsgát tesznek a
résztvevõk.
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„Zalai Kincskeresõ”
Értékõrzõ diákok vetélkedtek
A Zala Megyei Önkormányzat a Földmûvelésügyi Minisztérium - Hungarikum Bizottság HUNG-2016 - a nemzeti
értékek és hungarikumok gyûjtésének,
népszerûsítésének,
megismertetésének, megõrzésének és gondozásának támogatására kiírt nyertes pályázatának alapján került sor a
„Zalai Kincskeresõ” vetélkedõre a megye általános iskolai
felsõ tagozatos és középiskolai
tanulói számára.
Az elsõ fordulóra 2016
november 24. és december 22.
között került sor. A résztvevõ
csapatoknak értéktesztet kellett kitölteniük, valamint a
Hungarikum törvény szerinti
kategóriák figyelembevételével helyi értékeket felkutatni.
Feladat volt továbbá egy kisfilm elkészítése is.
A feladatlapok értékelése
alapján az alábbi csapatok ju-

tottak a vetélkedõ második fordulójába:
Arany ászok (Zrínyi), Asbótosok (Asbóth), Az Õrzõk
(Gönczi), Csak Csajok (Zrínyi), Cseri Elektró, (Cserháti),
ÉrtékKutatók (Báthory), Falutékások (Göcsej Kapuja), Göcseji Betyárok (Bocfölde),
Hegymesterek (Pókaszepetk),
Kerisek (NSZC Thúry), KerkaRokka (Arany), Kincskeresõ
(Landorhegyi),
Múltidézõk
(Vörösmarty), Mûkincsvadászok (Bagod), Nyerte(a)m
(Kölcsey), Pacsokosok (Pacsa),
Sáskák (Kiskanizsa), Smile palacsinta (Kölcsey), Szalayak
(Eötvös), Szegi Sulisok (Becsvölgye), Tudorok (Ady), Zala
Gyöngyei (Báthory), Zalai Dödöllék (Liszt), Zala-Iqm (ZSZC
Ganz).
A vetélkedõ második fordulójára 2017 február 21-én került sor. Az elsõ feladatok

Farsangi mulatság és ovikóstoló

A gyermekek ötletes jelmezekbe öltöztek.
Az Egervári Óvodában az
eddigiektõl eltérõen zártkörûen szerveztük meg a farsangi karneválunkat. A gyermekek
ötletesebbnél ötletesebb jelmezbe öltözve érkeztek az
óvodába. Volt ott cica, nyuszi,
katicabogár, Törpilla, királylány és még sokan mások. A
farsangi mulatságot a jelmezes felvonulás után versenyjátékok követték. A szülõk által hozott finom süteményt, ropogtatnivalót és innivalót hamar elfogyasztották a gyermekek. Jókedv, móka, kacagás töltötte be a délelõttöt.

A leendõ óvodásaink és
szüleik részére játékos délutánt
szerveztünk 2017. február 23án. Rövid idõ elteltével feloldódtak a gyermekek és birtokba vették a csoportszoba játékkészletét. Az asztaloknál különféle tevékenységeket folytathattak (sóliszt gyurma, lego,
rajzolás különféle eszközökkel), ami felkeltette érdeklõdésüket. Miután belemerültek a
csöppségek a játékba, az óvodavezetõ bemutatta az intézmény
dolgozóit, majd rövid ízelítõt
adott az óvodai nevelésrõl.
Bangó Zoltánné
óvodavezetõ

A gyõztes csapat tagjai Konczér Katalinnal.
megoldására felsorakozott 24
csapatot a Göcseji Falumúzeumban Konczér Katalin, a
Zala Megyei Értéktár Bizottság elnöke köszöntötte. Jó szereplést kívánt a nemes versengésben a résztvevõknek, s köszönetet mondott a felkészítõ
pedagógusoknak. Kaján Imre,
a Göcseji Múzeum igazgatója
kiemelte: hol máshol lehetne e
vetélkedõ, mint abban a falumúzeumban, ahol a múlt értékeit õrzik.
A versenyben résztvevõ 24
csapatból ezután sorsolás útján összevontak egyet-egyet,
így a továbbiakban közösen oldották meg a feladatokat.
Az elsõ erõpróba egy gasztronómiai feladat volt, amelyben a Bolla Lászlóné szakács
által fõzött paradicsomos kerekrépa receptjét és elkészítési
módját kellett visszaidézni a
korábbi ismertetés alapján.
Ezt követõen kézmûves
feladatok (kosárfonás, bõrözés, szövés, fafaragás, agyagozás, csuhézás) vártak a versenyzõkre, amihez szakavatott
mesterek voltak segítségükre.
A verseny délután a Göcseji Múzeumban folytatódott,
ahol többek között „Kincskeresõ”-totó várt a résztvevõkre.
Amíg a zsûri értékelte az
egész napi eredményeket, a
diákok átvonultak a Zalaegerszegi Törvényszék dísztermébe, ahol Kajári Attila, a Klebelsberg Intézményfenntartó

Központ Zalaegerszegi Tankerületének igazgatója összegezte a vetélkedõ tapasztalatait.
Aztán sor került a nagy érdeklõdéssel várt eredményhirdetésre.
Az elsõ három helyezett
csapat:
1. Nyer Team (Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium) - Mûkincsvadászok (Bagodi Fekete István Ált. Iskola),
2. Múltidézõk (Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola)
- Zala gyöngyei (Zalaegerszegi
Báthory Szakközépiskola), 3.
Szegi Sulisok (Becsvölgyei Gárdonyi Géza és Szegi Suli Általános Iskola) - Falutékások
(Baki Göcsej Kapuja Általános
Iskola).
A vetélkedõ 1. helyezettjének jutalma 3 napos tábor a
Zobori KalandoZoo-ban, a második helyezett ugyanitt tölthet el egy napot. A harmadik
helyezett csapat tárgyjutalomban részesült.
A döntõben szereplõ valamennyi együttes 1-1 zalai õshonos gyümölcsfát kapott iskolájuk számára, a csapatok
tagjai és a kísérõtanárok névre
szóló emléklapot és Zalai
Kincskeresõ 2016/17 feliratú
nyakba akasztható medált.
Az elsõ három helyen végzett csapatok felkészítõ tanárai
könyvutalványt vehettek át a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Zalaegerszegi
Tankerületének igazgatójától.

www.zalatajkiado.hu
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A Zala Megyei Önkormányzat is a résztvevõk között
Integrált Szelíd, Zöld és Egészségközpontú Turizmus Stratégiák

A találkozó résztvevõi.
A Zala Megyei Önkormányzat részvételével indult
el 2.3 millió euro támogatással
a Duna Régió turisztikai vonzerõ növelését célzó együttmûködés.
Tizennégy partner indította el az INSIGHTS projektet „Integrált Szelíd, Zöld és Egészségközpontú Turizmus Stratégiák” - Ausztriából, Bulgáriából, Horvátországból, Németországból, Magyarországból,
Romániából, Szerbiából, Szlovákiából és Szlovéniából. A
partnerséget a komarnoi (Szlovákia) Pons Danubii Európai
Területi Társulás vezeti. A 30
hónapig tartó projekt (2017.
január - 2019. június) az Európai Regionális Fejlesztési Alap
(ERFA) és az Elõcsatlakozási
Támogatási Eszköz (IPA) által
finanszírozott Interreg Duna
Transznacionális Program keretében valósul meg. A Duna
Transznacionális Program fõ
célja összehangolt eljárásmódok és tevékenységek kialakítása a program területen,
erõsítve az Európa 2020 stratégia elkötelezettségét az intelligens, fenntartható és inkluzív
növekedés három dimenziója
irányában.
2017. február 27-28-án Tatán tartották az INSIGHTS
projekt nyitó találkozóját és
nyilvános indító rendezvényét,
melynek házigazdája a Pons
Danubii Európai Területi Társulás volt. Több mint 80 fõ
vett részt a ferencmajori Pikant Pajtában rendezett eseményen, ahol Michl József,
Tata város polgármestere, dr.
Völner Pál, az Igazságügyminisztérium államtitkára és

Bencsik János országgyûlési
képviselõ mutatta be az északnyugat magyarországi Tata és
Komárom-Esztergom megye
fenntartható turisztikai fejlesztéseit,
Csomor Gusztáv, a Duna
Transznacionális Program képviselõje gratulált a vezetõ partnernek és a konzorciumnak a
sikeres projekt indításhoz és
részletesen ismertette a Program fõ célkitûzéseit és struktúráját. A Pons Danubii igazgatója, Bara Zoltán bemutatta
az INSIGHTS projektet és annak fõbb jellemzõit. Ulrike
Pröbstl-Haider, az INSIGHTS

projektben tudás átadó partnerként résztvevõ bécsi Természeti Erõforrás és Élettudományi Egyetem profeszszora a zöld turizmus jelenlegi trendjeirõl tartott elõadást.
Az INSIGHTS projekt a természeti és kulturális erõforrások megõrzését középpontba helyezõ turisztikai stratégiák kialakításával keres megoldásokat a térségek vonzóbbá
tételére. Az INSIGHTS-ban
résztvevõ régiók mindegyike
egyedülálló természeti és kulturális erõforrásokkal rendelkezik, s egyúttal jelentõs potenciállal bír a gyorsan növekvõ rekreációs trend, a szelíd,
zöld és egészségközpontú turizmus terén.
A partnerek szoros együttmûködést alakítanak ki az
érintettekkel nyolc régióban
annak érdekében, hogy releváns helyi visszajelzéseket kapjanak a turizmus jelenlegi
helyzetérõl, valamint ötleteket

és javaslatokat gyûjtsenek a
szelíd, zöld és egészségközpontú turizmus új lehetõségeit
illetõen. A partnerség tagjai
nyolc integrált fenntartható
turizmus stratégiát dolgoznak
ki, amelyek alkalmazhatóak
lesznek a Duna Régió teljes
területén. A partner régiók a
következõ eredményeket várják a projekt megvalósítása
révén: intelligens kártya rendszer, új turisztikai csomagok,
útvonal tervezõ okostelefonalkalmazások, öko-neveléssel
kapcsolatos új turisztikai szolgáltatások, melyek környezetbarát és egészséges életmódra
ösztönöznek, rekreációs programokat kínáló szelíd turizmus hálózat, kerékpáros infrastruktúrák, és fenntartható
turisztikai modellek vidéki és
városias területekre vonatkozóan.
Az INSIGHTS projekttel kapcsolatos további információ:
www.interreg-danube.eu/
insights
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Eredményes, sikeres évet zárt a Katasztrófavédelem Zala megyében

Egri Gyula értékelte az elmúlt évet.
Az évértékelõ tiszti értekezlet sajtótájékoztatóját tartotta minap a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
székhelyén Egri Gyula tûzoltó
ezredes, megyei igazgató.
A Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állománya
sikeresen hajtotta végre feladatait, a megye lakosságának,
gazdaságának,
létfontosságú
rendszereinek védelme érdekében, s ezzel elérte, hogy a
szervezet betöltötte közbiztonsági rendeltetését – kezdte
tájékoztatását az ezredes. – A
2016-os év csendes volt, azonban nem jelentette azt, hogy
az igazgatóság tétlen maradt
volna. Az elmúlt idõszak tapasztalataira alapozva a célkitûzéseink megvalósítására, s a
folyamatos megelõzésre és a
fejlõdésre
fókuszáltunk
–
folytatta.
Ezt követõen a szakterületek tavalyi eredményeit mutatta be a sajtó megjelent képviselõinek.
A tûzoltósági szakterületet
tekintve Egri Gyula kiemelte,
hogy rendkívül nagy hangsúlyt
fektettek a megelõzésre, melynek eredményeként az elmúlt
négy évben harmadára csökkent a szabadtéri tûzesetek
száma a megyében. További
jelentõs tény, hogy Zalában az
elmúlt négy évben nem történt halálos szén-monoxid
mérgezés, amelyben nagy szerepe volt a folyamatos, aktív
lakosságtájékoztatásnak és az
állampolgárok öngondoskodási képességének, mivel egyre
több helyen rendelkeznek
szén-monoxid
érzékelõkkel.
2016. évben a tûzoltók 995
esetben avatkoztak be, 387
esetben tûznél és 608 esetben
mûszaki mentéssel kapcsolatban. Téves jelzés 324 esetben
történt, míg szándékos megtévesztõ jelzés 11-szer, országosan is magas számban. 154
esetben segítették az önkéntes
tûzoltó egyesületek a hivatásos
tûzoltóságoknak a káresetek
felszámolásában Zalában.

Míg a mûszaki mentések
száma mintegy 608 esetszámra
– körülbelül 50 %-os mértékben – emelkedett, addig a
tûzesetek száma minimális
mértékben, 34-el nõtt az elõzõ
évhez képest. A mûszaki mentések nagymértékû emelkedése a megye területén több
alkalommal kialakult viharos,
csapadékos rendkívüli idõjárásból adódik. Tûzesetek vonatkozásában a 2016-os évben
a szabad területi tüzek és az
épített környezetben bekövetkezett tüzek számai növekedtek kis mértékben.
2016-ban kettõ új önkéntes
tûzoltó egyesület kötött együttmûködési megállapodást a mûködési terület szerinti hivatásos tûzoltó-parancsoksággal. A
beavatkozó önkéntes tûzoltó
egyesületek száma is kettõvel
emelkedett az év elején, így
már három rendelkezett az
elõírt minõsítéssel, így önállóan, hivatásos kollégáik nélkül avatkozhatnak be.
A BM OKF és a Magyar Tûzoltó Szövetség által az önkéntes tûzoltó egyesületek támogatására közösen kiírt pályázatra a megye hivatásos tûzoltóságaival együttmûködési
megállapodást kötött egyesületek közül 2016-ban 31 pályázott. Minden pályázó részesült
pályázati támogatásban, összesen 23.711.589 Ft értékben.
A polgári védelem területén kiemelendõ, hogy a megye
258 települése közül a legmagasabb, I. katasztrófavédelmi
osztályba 7, míg a II. katasztrófavédelmi osztályba 32 település tartozik. A két területi és a
hat járási mentõcsoport tagjainak összlétszáma 268 fõ. A
megye valamennyi településén
megvan a kötelezõen megalakítandó polgári védelmi szervezet, közülük már 35 településen önkéntesekbõl álló települési mentõcsoport látja el a
feladatokat, összesen 544 fõvel. Az õ munkájukat a megváltozott idõjárási körülményekkel kapcsolatos villámár-

vizek esetén nagyban igénybe
tudják venni, tovább növelve
településük védelmi képességét. A szakterület egyik fontos
feladata az állampolgárok, köztük az ifjúság katasztrófavédelmi felkészítése, az öngondoskodás növelése. Ennek keretében, 2016-ban 245 diák
teljesítette a szervezetnél a közösségi szolgálatát.
Az iparbiztonsági szakterület lényeges eredménye, hogy
a megye területén található
veszélyes üzemek egyikében
sem, és veszélyes áru szállítás
során sem történt baleset az
elõzõ három évhez hasonlóan.
Az igazgatóság a lakosság biztonságának további növelése
érdekében folyamatosan ellenõrzéseket hajtott végre a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek területein és veszélyes áruk
szállítása esetében is. Veszélyes
áru közúti szállításának ellenõrzésére 88 esetben, telephelyi ellenõrzésre 61 esetben került sor, az összesen 239 db az
ADR hatálya alá tartozó jármû
ellenõrzése során 34 db szabálytalanság került feltárásra. Veszélyes áru vasúti szállításának
ellenõrzésére 27 esetben, telephelyi ellenõrzésre 9 esetben került sor, összesen 464
db a RID hatálya alá tartozó
vasúti kocsi ellenõrzése 10 db
szabálytalanság került feltárásra.
Szeptemberben Zalaegerszegen megrendezésre került
a Katasztrófavédelmi RID el-

lenõrök I. országos szakmai
versenye, ahol az összes megyei és fõvárosi katasztrófavédelmi igazgatóságának ellenõrei több napon át mérték
össze tudásukat.
Az Országos Katasztrófavédelmi Sugárfelderítõ Egységek
versenyén az igazgatóság csapata az elõkelõ második helyezést szerezte meg tavaly.
Az igazgatóság gazdálkodásában kiemelt figyelmet fordított az ésszerû takarékosságra és a likviditás megõrzésére,
a korábbi évek pozitív tapasztalatainak hasznosítására. A
gazdálkodási év adósságmentesen zárult. Az igazgatóság
mûködésének biztosítása mellett 2016-ban megvalósult az
operatív törzs új mûködési
helyének kialakítása, elkészült
a Zalaegerszeg város által
1896-ban építtetett, majd több
ütemben bõvített zalaegerszegi tûzoltólaktanya teljes körû
rekonstrukciójának terve, továbbá egy új hazai gyártású
tûzoltó-gépjármûfecskendõvel
bõvült a zalaegerszegi tûzoltóság szerállománya.
Minimálisra csökkent az
állományból távozók száma,
amely azt bizonyítja, hogy magas a szervezet megtartó képessége. Ez a helyzet az új életpályamodell 2015 évi bevezetését követõen egyértelmûen
tovább javult.
Forrás: Zala Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A tûzoltók 995 esetben avatkoztak be tavaly.
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FÜGGETLEN
BIZTOSÍTÁS, -HITEL és INGATLAN IRODA
• 28 biztosítótársaság képviselete egy helyen!
• Lakás,- kötelezõ gépjármû-, casco, utas,- élet,- baleset,- nyugdíj,
- vállalkozói,- mezõgazdasági és egyéb egyedi biztosítások.
• Lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól.
• Meglevõ drága biztosítások kedvezõbbre átdolgozása!
• Kötelezõ biztosítás esetén árgarancia a legolcsóbb díjra!
• Teljes körû hitelügyintézés: személyi kölcsönök, jelzáloghitelek, lakáshitelek,
hitelkiváltás, elõzetes banki költségek nélkül, már minimálbértõl is.
• Ingatlanközvetítés, vagy ingatlan hirdetésfelvétel 50 ingatlanos weblapra.
• Munkatársakat keresünk. Részletek: www.cashbank.hu/karrier

25% kedvezményt adunk a
kupon felmutatójának
újonnan kötött lakásbiztosításának díjából!

AKCIÓ!

Törzsvásárlói kártyánkkal további 5% kedvezmény a biztosítások díjából. Igényelje most!
C AS

,
CO K

G FB

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 • www.ingatlanhirdeto.com

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!

• Kereskedelmi fõzés

• Palackozás
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• Bérfõzés

A fõzési díj szeszadóval együtt 1500 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a fõzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.
Mert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendõ megrendelõimet:
Farkas Tibor pálinkafõzõ mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
Nyitva tartás: h-p.: 8 -16 • sz.: 9 -12
00
00
Ebédszünet: 11 -12
00

30

00

00

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

