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Kistérségi havilap

Felújították a temetőt Vasboldogasszonyban
Régi álom vált valóra Vasboldogasszonyban. Február 3-án,
szombaton adták át a felújított
köztemetőt. A közel 700 fős
községben nagy költségvetésű
kivitelezésnek számít egy ilyen
fejlesztés megvalósítása. A település vezetésének már régi
vágya volt, hogy a köztemető
megújuljon, de forrás hiányában ezek csak tervek és ötletek
maradtak mindaddig, amíg a
Belügyminisztérium az adósságkonszolidációban nem ré-

szesült önkormányzatok körében 10 millió forint vissza nem
térítendő központi költségvetési támogatásban nem részesítette Vasboldogasszonyt.
A település vezetése büszke
arra, hogy már második alkalommal tudják hasznosítani ezt
a jelentős támogatást, első alkalommal két épületegyüttes, a faluház és az orvosi rendelő, valamint a könyvtár, a helytörténeti kiállítás és a nyugdíjasklub
(Folytatás a 2. oldalon)

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

Manninger Jenő országgyűlési képviselő, miniszteri biztos
mond beszédet.

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
Nyitva tartás: h-p.: 8 -16 • sz.: 9 -12
Ebédszünet: 1100-1200
00

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.
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A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001
Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselők
továbbképzése
TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

Cashbank.hu
HITEL és BIZTOSÍTÁS közvetítő iroda
19 év szakmai tapasztalattal

• Személyi kölcsönök, 70 éves életkorig, már minimálbértől, nyugdíjasoknak, vállalkozóknak,
őstermelőknek is. Készpénzben kapott fizetés, meglevő hitel nem akadály. Folyósítás: 24 órán belül!
• Lakáshitelek, építési és felújítási hitelek, induló banki költségek nélkül is.
• Szabad felhasználású jelzáloghitelek
• Adósságrendező hitelek, hitelkiváltás kedvezőbb kamatra
• Jelzáloghitelek KHR (BAR) listásoknak is (ingatlan és kezes szükséges)
• Teljes körű CSOK,- földhivatali,- ügyvédi,- energetikai tanúsítvány
ügyintézés. Független ingatlan értékbecslés készítése.
• Fundamenta, OTP,- Erste lakástakarék pénztári szerződések, és azonnali hitelek intézése.
• Lakás / ház felújításhoz állami támogatás intézése (nyílászáró csere, hőszigetelés, víz,- csatorna,- áram,
- fűtés korszerűsítés, bővítés stb…)
• Lakás / ház felújításhoz 0% kamattal MFB hitel intézése (nyílászáró csere, hőszigetelés, kazán csere,
napelem rendszerek…)
• 28 biztosító társaság kínálata egy helyen:
• lakás,- kötelező gépjármű,- casco,- utas,- élet,- baleset,- nyugdíj,
- vállalkozói,- mezőgazdasági, kötelező szakmai,- ipari biztosítások stb...
• Gépkocsi elé kiugró vadak ellen: vadkár mini casco: 7700 Ft/év díjért.
• On-line ingatlan hirdetés felvétel, és 60 ingatlanos hirdetési
weblapra továbbtöltés.
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
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Felújították a temetőt Vasboldogasszonyban
(Folytatás az 1. oldalról)
újult meg. Az önkormányzatnak 931.400 forint önrészt
kellett biztosítani a köztemető
felújításához. 145 m2 zúzott kö2
ves sétányt, 300 m térkövet tettek le, 150 m tábláskerítést helyeztek el és eszközbeszerzést
hajtottak végre a kivitelező és
az alvállalkozó segítségével.
Az eszközbeszerzésben pihenőpadok, kerékpár- és hulladéktárolók kerültek elhelyezésre,
korszerűsítették a világítást
kandeláberek és taposólámpák
révén. A falu lakosságának és a
település vezetésének is nagyon
fontos volt, hogy a közös ötleteket, gondolatokat tudják megvalósítani, így a temetőben elhelyezésre került egy kétszer
15 férőhelyes urnafal és egy
ötször 1 férőhelyes urnasír.
Az ünnepség elején Miklós
Péter, az Egervári László Általános Iskola 6. osztályos tanulója Pósa Lajos Dal a hazáról
című versét mondta el, a Vasboldogasszonyi Népdalkör egyházi énekekkel adta tiszteletét
az avató ünnepségen.
Ezt követően a település
polgármestere, Mazzag Géza
mondott ünnepi beszédét.
– Egy temető lehetőség szerint legyen meghitt, méltóságteljes és büszke. A meghittségét
az elénk táruló sírhelyek, szobrok, keresztek adják, a méltóságteljességét az elénk magasodó fenyőfa adja, a büszkeségét

amelyek nem vettek fel hitelt és
jól gazdálkodtak, kompenzációként kaptak vissza nem térítendő támogatást. Ezekből a
forrásokból gazdálkodhattak és
ez a falu büszke lehet arra,
hogy már második alkalommal
megkapta ezt a támogatást és a
lakosság igényei szerint újítják,
szépítik a községet.
Kiss Gábor plébános megáldotta a „mindenki keresztjét”,
és a felújított sírkertet, ezután a

nemzeti színű szalag átvágása
következett. A szalagból a közreműködők is kaptak egy-egy
darabot: Manninger Jenő országgyűlési képviselő, Kiss Gábor plébános, Varjú András, a
Göcseji Falumúzeum műszaki
igazgatója, a Nick-i Aquabau
képviselője és a település vezetésének tagjai. A köztemető ünnepélyes átadása után állófogadásra várták a megjelenteket.
Farkas Ildikó

Mazzag Géza ünnepi köszöntője.

a rendezettsége. A megújult temető ékessége az önerőből elkészült homokkő kereszt, amely
a mindenki keresztje nevet kapta. Ez már korábban is a temetőben állt a többi homokkő
kereszttel együtt, melyeket a
Göcseji Falumúzeumban kialakított sírkert sarokban helyeztek el. A „mindenki keresztjének” felújítását Seiber Mihály
kőfaragó mesternek köszönhetjük – mondta Mazzag Géza.
Az avató ünnepség további
részében Manninger Jenő országgyűlési képviselő, miniszteri biztos elmondta, hogy a
környező települések is igyekeznek a temetőt rendben tartani, de ez a sírkert kiemelkedik közülük. Ahol a temető
rendben van, az a falu büszke
lehet rá. Azok a települések,

Az ünnepélyes szalagátvágás.

Újabb sikeres pályázat Alsónemesapátiban

A hivatal épülete.

Nyertes pályázattal indította
az új esztendőt Alsónemesapáti, melynek részleteit Pereszteginé Cziráki Katalin, a te-

lepülés polgármestere osztotta
meg lapunkkal.
– Még 2015-ben pályázott
az önkormányzat a TOP-3.2.1-15.

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhívásra. Örömmel kaptunk értesítést a pozitív elbírálásról.
Így ennek keretén belül a község hivatali épülete hőszigetelést kap. A 100 %-os támogatás összege: 13,2 millió forint. Köszönjük a Magyar Állam támogatását!
Továbbá beszámolhatok arról is, hogy a település idén
adott be pályázatot 10 millió
forint értékben a Földművelésügyi Minisztérium Zártkerti
program felhívására. A pályázat
a település külterületi útjainak
rendbetételét és tájjellegű gyü-

mölcsfa telepítését célozza meg
– tudjuk meg a polgármester
asszonytól.
A napokban három pályázatot nyújtott be a község a Göcsej- Zala-Mente Leader Egyesület felhívására. Alsónemesapáti a Gasztro- Lovas- és Bakancsos turisztikai lehetőségeit
szeretné ezek keretén belül fejleszteni. Sikeres pályázatok
esetén új, komplex turisztikai
élménypont jön létre a Kossuth
utcai Szabadidő Parknál. Az önkormányzat részéről köszönik a
pályázatok előkészítésében közreműködők áldozatos munkáját!
Gellén Szilárd
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Ülést tartott a Zala Megyei Közgyűlés
Tájékoztató a Balaton-felvidéki Nemzeti Park és a kamara munkájáról
A Zala Megyei Közgyűlés
2018. január 26-i ülésén Baumgartner Lászlót, Bánokszentgyörgy polgármesterét választotta meg a Térségfejlesztési
Bizottság új nem képviselő tagjává a Jobbik Magyarországért
Mozgalom delegáltjaként a
munkahelyi elfoglaltságai miatt
lemondott Szabó Péter helyett.
Ezt követően Puskás Zoltán, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park igazgatója adott tájékoztatást a Zala megyét is
érintő pályázataikról, kiemelve
a Keszthely-Fenékpusztán 2019
év végéig megvalósítandó KisBalaton Látogatóközpontot, valamint a Mura-Dráva-Duna
Bioszféra Rezervátumhoz kapcsolódóan kialakítandó oktatóközpontot, illetve a Mura-menti
térség komplex élőhely-fejlesztését és az itt kialakítandó gazdálkodási centrumot, amelyek
nagyban hozzájárulhatnak majd
a környék turisztikai vonzerejének növeléséhez. Szót ejtett
az Interreg Duna Transznacionális Program keretében megvalósítandó „Európa Amazona-

sa” Kerékpárút fejlesztéséről,
amely Tornyiszentmiklós - Murakeresztúr térségében érinti
Zala megyét, valamint a Letenye külterületén kialakítandó
River's Cool elnevezésű szabadtéri iskolát a környékbeli
gyermekek környezeti ismereteinek élményszerű bővítése,
természeti értékeink élményszerű, interaktív megismertetése céljából. Elmondta, hogy
2020-ra tervezik a Mura-menti
vízi turisztikai bázis infrastrukturális attrakció bővítésének
megvalósítását szintén pályázati támogatásból.
A következőkben Mazzag
Ferenc, a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
tájékoztatta a képviselőket a
szervezet munkájáról, kiemelve
a megye vállalkozóinak tevékenységét segítő tevékenységeket, aktuális programokat.
A grémium elfogadta a széleskörű szakmai és társadalmi
egyeztetés nyomán kidolgozott
Zala Megyei Klímastratégiát,
amely alapvetően a klímaalkalmazkodást és a klímaváltozás

A Thermal Hotel Balance**** Lenti
az alábbi
pozíciókba munkatársakat keres:

• étteremvezetõ-helyettes
• felszolgáló
• barman

• éttermi kisegítõ
• konyhai kisegítõ
• szobalány

Jelentkezni önéletrajzzal az
alábbi e-mail és postacímen lehetséges:
hr@balancehotel.hu; 8960 Lenti, Táncsics M. u. 8.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Észak-Nyugat Zala havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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www.zalatajkiado.hu

Puskás Zoltán, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park igazgatója
tájékoztatta a képviselőket.

Mazzag Ferenc, a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szólt a testület munkájáról. Mellette Pácsonyi Imre és Bene Csaba, a közgyűlés alelnökei, dr. Pál Attila elnök és dr. Mester László megyei főjegyző.

megelőzését szolgáló feladatokat, intézkedéseket és tevékenységeket határozza meg. A
stratégia végrehajtását folyamatosan nyomon követi a Zala
Megyei Klímaplatform, amely
meghatározott indikátorok figyelemmel kísérése alapján
szükség esetén javaslatot tehet
majd a klímastratégia tartalmának módosítására.
Módosította a közgyűlés a
2016. novemberben elfogadott
Zala Megyei Integrált Területi
Program (ITP) 3.3 változatát,
mivel időközben meghirdetésre
kerültek a rendelkezésre álló
források és a legtöbb esetben
már döntés is született a benyújtott támogatási kérelmekről, időszerűvé vált a maradvány források újbóli meghirdetése. Ehhez viszont módosítani
kellett az ITP-t. A legfontosabb
változás a Mura Program megvalósításának elősegítését célzó
150 millió Ft beépítése, valamint maradék források átcsoportosítása ipari parkok fejlesztésére, az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejleszté-

sére és önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítésére.
Döntött a testület az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről, melynek bevétel-kiadási
főösszege 702 882 000 Ft,
valamint jóváhagyta a Zala
Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit
Kft. 2018. évi üzleti tervét és
módosította annak SZMSZ-ét.
Jóváhagyta a közgyűlés a
magyar-magyar
kapcsolatok
ápolását és fejlesztését célzó
együttműködések támogatását
szolgáló Bethlen Gábor Alaphoz benyújtott „Gyümölcsöző
kapcsolatok” című pályázatot,
melyben a megyei önkormányzat partnere Kovászna Megye
Tanácsa lesz, középpontjában
pedig főként a gyümölcstermesztésre épülő helyi értékek
és közösségi kezdeményezések
állnak. Ezt követően tájékoztatást kapott a megyei önkormányzati hivatal és a Zala Megyei Értéktár Bizottság elmúlt
évben végzett tevékenységeiről.
Forrás:
Zala Megyei Önkormányzat
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Január végi farsangi mulatság Alsónemesapátiban
süteményeket viszont értékelték és díjazták is a szervezők.
Ebben a kategóriában nevezett
Zalaegerszegről Sütő Anita, Zalaszentivánról Szabó Imréné, Szél
Anna, Nemesapátiból Baloghné,
Erzsike és Koronczi Ottóné, illetve a helybéliek közül Kovács
Katalin, Krápiczné, Ili és Galamb Beáta. Minden nevező
különleges díjazásban részesült.
Pereszteginé Cziráki Katalin polgármester asszony elmondta, nagy örömükre szolgált, hogy helyszínt biztosíthattak ehhez a többtelepüléses és
többgenerációs rendezvényhez.

Az Igazgyöngy Hagyományőrző Egyesület eleveníti meg a
rönkhúzás hagyományát Alsónemesapátiban.

Öt alkalomból álló rendezvénysorozat negyedik állomásként rendezték meg Alsónemesapátiban az idei farsangi mulatságot. Gál Péter, a Tarsoly
Erdélyi Mezőségért Egyesület
elnöke, az esemény főszervezője elmondta: a program célja a
hagyományok ápolásán túl egy
kis mulatság, melyen generációtól függetlenül mindenkinek
helye van.
A hagyományok őrzéséről
és megelevenítéséről idén az
„Igazgyöngy” Hagyományőrző
Egyesület gondoskodott a rönkhúzás szokását bemutatva. A
falu központjában előadott állakodalom egyben az estig tartó
jó hangulatot is megalapozta.
A rönkhúzás első hallásra
férfias erőpróbának tűnhet, ám
az idősebbek még emlékeznek
rá, hogy hajdanán a farsangi
időszakot a szerelmek beteljesedése időszakának tartotta a
falu. Így lehet tehát, hogy ez
volt a házasságkötések leggyakoribb időszaka.
Azokban a falvakban, ahol
nem volt házasságkötés a farsang idején, a hajadon lányokat, nőtlen legényeket álházassággal, mókalakodalommal figurázták ki. A rönk azt szimbolizálta, hogy a lányokat hozzákötik, ezt kell húzniuk, ha
már nem mentek férjhez ebben
az évben.
A kétségtelenül mókás időutazás a falu kultúrházában
folytatódott, ahol a Gyéres
együttes közös éneklésre hívta

a jelenlévőket. Az sem kaphatott felmentést az éneklés alól,
aki a dalok szövegét nem ismerte, hiszen a szervezők kinyomtatott dalszövegeket osztottak szét, így támogatva a közös dalolást. A zenekar remek
játéka és a bátrabbak példamutató nótázása hamar magasba
repítette a hangulatot és egy
órányi közös dalolás után már a
tánc sem jelentett gondot senkinek.
Henczi Dávid, a zenekar
tagja pedig vállalta, hogy egyes
tájegységekre jellemző táncok
alaplépéseit is megtanítja az
arra vállalkozóknak, akik szép
számmal perdültek, fordultak
Dávid példájára.
A Nemzeti Együttműködési
Alap támogatásával, Nemzedékek Értéke - Értékes Nemzedék
program keretein belül megvalósult esemény messze elérte
kitűzött célját.
Mint azt Gál Péter elmondta, a rendezvénysorozat
megvalósításában a pethőhenyei,
alsónemesapáti, nemesapáti és
zalaszentiváni kulturális egyesületek, valamint a Zalaegerszegi Református Egyházközség
tagjai dolgoznak együtt. Így a
rendezvények nem csak generációkat hoznak össze, de az
egymás közelében fekvő települések kapcsolatát is ápolják.
A jelmezek viselése is pusztán a hangulat egyik kellékeként funkcionált ezen az estén,
így versengésre nem került sor.
A fánksütő versenyre nevezett

– Az ilyen alkalmak fontosak a falusi közösségek életében. Jó alkalmat adnak arra, hogy a farsangi hagyományainkat is ápoljuk. Ez a
rendezvény jó példa arra,
hogyan tudjuk erősíteni a települések, valamint a generációk
közötti kapcsolatot, hiszen ettől
közösség a közösség. Mindenkinek köszönjük a részvételt, hogy egy vidám és
sikeres rendezvényt tudhatunk
magunk mögött! – zárta gondolatait Alsónemesapáti polgármestere.
Gellén Szilárd

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az ORFK - Országos Balesetmegelőzési Bizottság felmenő
rendszerű gyermekrajz-pályázatot hirdet
„Biztonságos közlekedés gyermekszemmel” címen,
három kategóriában: óvodások (3-6 éves), valamint alsó
tagozatos (7-10 éves) és felső tagozatos (11-15 éves) általános
iskolai tanulók részére.
A rajzoknak kiemelten a biztonságos, szabályos kerékpáros
közlekedést kell bemutatnia.
Az alkotások mérete kizárólagA/4 vagyA/3 méret lehet.
Alkalmazott technikák: grafit, színes ceruza, zsírkréta, lino,
tus, tempera, olaj, diópác, szénrajz.
Az első (megyei) fordulóban az egyénileg elkészített
pályamunkákat az alkotó adatainak (név, életkor, lakcím,
telefon, e-mail, óvoda/csoport és iskola/osztály, felkészítő)
feltűntetésével kell beküldeni az alábbi címre:
Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, Megyei Baleset-megelőzési
Bizottság.
8900. Zalaegerszeg, Balatoni út 4.
Beküldési határidő: 2018. április 16.
Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, Baleset-megelőzési
Bizottság a (megyei fordulóban benyújtott) zsűrizett és
kiválasztott legjobb alkotásokból kategóriánként 6 (összesen 18)
pályaművet küld a második fordulóra az ORFK - Országos
Balesetmegelőzési Bizottsághoz.
A megyei fordulón győztes, valamint az OBB szakmai zsűrije
által kiválasztott pályaművek alkotóinak díjátadó ünnepségéről
(időpontról és helyszínről) az érintettek kiértesítésre kerülnek.
Díjazás: Kategóriánként az 1. helyezettek kerékpárt, a 2.-6.
helyezettek tárgyjutalmat kapnak.
A pályaműveket nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza!
A gyermekrajz-pályázattal kapcsolatban információ kérhető a
Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, Baleset-megelőzési
Bizottság titkárától Horváth László r. alezredestől.
Telefon: +36/92/504-325,
vagy e-mail: Horvathl@zala.police.hu. címen.
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„Itt a farsang áll a bál”
A vízkereszttől hamvazószerdáig, a nagyböjt első
napjáig tartó farsang a vidám összejövetelek, bálok időszaka.
A farsang zajos mulatságait
egy ősi hiedelem hívta életre. A
középkorban ugyanis azt hitték
az emberek, hogy a tél utolsó
napjaiban – amikor rövidek a
nappalok és hosszúak az éjszakák – a Nap elgyengül, veszít

erejéből, a gonosz szellemek
pedig ezáltal életre kelnek.
Ezért vigadalommal, jelmezes
karneváli felvonulással, boszorkánybábu elégetésével akarták
elűzni ezeket az ártó szellemeket. Elődeink tehát azért öltöztek ijesztő jelmezekbe, hogy
elűzzék a halált, a rosszat és a
hideget. Az Egervári László
Általános Iskola tanulói pedig
azért öltöttek jelmezt, hogy

A felsősöknek ügyességi vetélkedő is volt.

Az alsótagozatos diákok csoportja.

vidámságot hozzanak a szürke
hétköznapokba.
A felsősök már a délelőtt
folyamán felöltötték ötletes jelmezeiket, így hangulatosabbá
téve a tanórák menetét. A
délutáni farsangi kavalkád a
felsősök számára vicces ügyességi vetélkedővel kezdődött. Szoros küzdelem folyt a verseny
ideje alatt, de minden diák nagyon fegyelmezetten és ügyesen
végezte a feladatot. A jó hangulat folytatódott az alsósok fel-

vonulása alatt is. Minden alsós
osztály táncos jelmezbemutatóval szórakoztatta a közönséget.
De a legjobban várt pillanat, mint minden éven, a tombolasorsolás volt. Izgatottan figyelték a résztvevők tomboláikat, vajon kedvez-e nekik a
szerencse. Mikor a tombolatárgyak elfogytak, a torták sorsolására került sor. Minden osztálynak jutott egy-egy torta,
amit jóízűen fogyasztottak el az
uzsonnára kapott pizza után.

Zala megyében 4 százalékkal csökkent az álláskeresők száma
Évtizedes rekordok dőltek meg a munkaerőpiacon
Zala megyében az elmúlt
évhez képest 4 százalékkal
csökkent december végén az
álláskeresők száma – tájékoztatta a kormányhivatal
foglalkoztatási főosztálya az
MTI-t.
A hivatal adatai szerint az
év utolsó hónapjában 6763-an
szerepeltek a nyilvántartásban,
300-zal kevesebben, mint egy
évvel korábban.
A megye munkaerőpiacán
évtizedes rekordok dőltek meg
2016-ban: a nyilvántartott álláskeresők száma olyan alacsony értékre esett vissza, melyhez hasonlót azt megelőzően
csak 1990-ben, a munkanélküliség felfutásakor mértek –
közölték.
Hozzátették: a kedvező folyamat 2017-ben folytatódott,

július óta minden hónapban
kevesebb a regisztrált álláskeresők száma Zala megyében,
mint a korábbi időszakban.
A nyilvántartott álláskeresők aránya a tavalyi év utolsó
hónapjában 5,3 százalékra
csökkent. A mutató értéke 0,3
százalékponttal volt alacsonyabb,
mint 2016 decemberében.
A pályakezdő álláskeresők
száma is jelentősen mérséklődött: december végén kevesebb, mint 500 fiatal – az álláskeresők 7 százaléka – keresett
munkát a kirendeltségek segítségével. Tavaly 750 pályakezdő
került első alkalommal nyilvántartásba, 150-nel kevesebb,
mint egy évvel korábban.
A foglalkoztatási főosztály
tájékoztatása szerint decemberben 950 nem támogatott, új

A kormányhivatal foglalkoztatási főosztálya kedvező adatokról
számolt be.

álláshelyet jelentettek be a
munkaadók. Az elmúlt évben
12,1 ezer támogatás nélküli

álláshely volt a megyében,
1100-zal több, mint egy évvel
korábban.
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Új mentőállomás épül a megyeszékhelyen
Az egész térség érdeke
közben talpalatnyi szabad hely
nem maradt a közösségi teremben.
Ez az aktus is rávilágított
arra, hogy Zalaegerszegnek, ennek a dinamikusan fejlődő városnak új mentőállomásra van
szüksége.
Mintha a Mentők című
egykori csehszlovák filmsorozat kockái peregtek volna le
előttem, amikor a sajtótájékoztatóra érkeztem. Elavult épület,
kopottas háttér, de Vincze Luca, a Zala Megyei Mentőszervezet vezető mentőtisztje – miközben megköszönte az odalá-

togatott vezetők ajándékát és
jókívánságait – szavaiból önmaga és bajtársai elkötelezett hivatástudata csendült ki.
S az optimizmus. A kormány
ugyanis egy új, a Zala megyei
mentésirányításnak is helyet
adó mentőállomás tervezésére 42 millió forintot hagyott
jóvá.
Még nem eldöntött, hogy
hol épül fel az új mentőállomás. Ám, hogy szükség van
rá, az egy pillanatig sem kérdéses. S nem csak Zalaegerszegnek, hanem a környező
településeknek is.

Az ajándék jelzésértékű… Balról dr. Sifter Rózsa, Vigh László,
Vincze Luca és Balaicz Zoltán.

A Zala Megyei Közgyűlés
2017. június 22-i ülésén Vincze
Luca megyei vezető mentőtiszt
adott tájékoztatást a képviselőknek a Zala megyei mentőállomások működéséről. Ebben
elhangzott, hogy a 10 zalai
mentőállomásból 9 esetében új
építésével, felújítással és korszerűsítéssel megfelelő munkakörülményeket sikerült kialakítani. A zalaegerszegi állomás
épülete azonban annyira elavult, hogy helyette mindenképpen újat kellene építeni.
Valamivel több, mint fél év
elteltével, 2018. január 9-én

annyi megyei és városi vezető
volt jelen a zalaegerszegi mentőállomáson, mint soha korábban. Vigh László országgyűlési
képviselő, dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott és Balaicz Zoltán, a megyeszékhely polgármestere tartott vizitet a bázison.
Nagyszerű felismerés volt,
hogy az új esztendő első napjaiban látogassanak el a mentőállomásra. Egyrészt azért, hogy
köszönetet mondjanak azoknak, akik naponta (legyen az
ünnepnap) életeket mentenek.
Ezeknek az embereknek mondtak köszönetet a vezetők, mi-

Nem kétséges, új mentőállomásra van szükség.

Megszűnik a „dzsungel”
Egervár Önkormányzata még
a tavalyi évben nyert zártkerti
területek rendbetételére közel
10 millió forintnyi támogatást.
Az összeg jelentős részéből a
lőtér környékét teszik rendbe.
Közel egy hektárnyi területről
van szó, ami már régóta elhanyagolt állapotú, és az is
gyakran megesett, hogy hulladékok elhelyezésére használták
idegenek. A jövőben megváltozik a terület funkciója, mivel az
elburjánzott növényzetet gyümölcsfák váltják fel.
Az elmúlt hetekben elkezdődött a szóban forgó terület
rendbe tétele. Első lépésként az
önkormányzat
alkalmazottai
elkezdték a területen lévő fák
kivágását, valamint a túlnőtt

bokrok és egyéb növényzetek
eltávolítását. A munkálatok során nagyon sok egyéb hulladék
is a felszínre került, mint például betontömbök, valamint
számos műanyag szemét, melyeket a zalaegerszegi hulladéklerakóra szállítottak.
A következő időszakban befejeződik a terület tisztítása,
majd elkezdődik a talaj előkészítése a gyümölcsfák számára.
Alma, szilva és meggy csemeték kerülnek a területbe, melyek mindegyike őshonos fajta.
A pályázat részeként a teljes
terület körbekerítése megtörténik, hogy megóvják a fiatal fákat a vadak jelentette veszélytől.
A lőtér épülete is átesik egy
állagmegóváson. Kijavítják a

A tervek szerint április 30-ig befejeződnek a munkálatok.

falak és a tetők hibáit, valamint
megoldódik az épület zárhatósága. A tervek szerint a munkálatok április 30-ig befejeződ-

nek, melynek eredményeként
egy igencsak elhanyagolt területet sikerül rendbe tennie az
önkormányzatnak.

Aktívak a nemesapáti nyugdíjasok

Jókat nevettek a vidám előadáson.

A Nemesapáti Nyugdíjas
Egyesület már túl van első idei
rendezvényén. Erről és a 2018as programokról is beszélgettünk Rózsás Ilonkával, az egyesület egyik vezetőjével.
– Újévköszöntő rendezvényünkön Gáspár Zoltánné polgármester asszony meglepte a
tagságot, hiszen megszervezte
a Pókaszepetki Nyugdíjas Őszirózsa Dalkör fellépését az önkormányzat kultúrtermében. Jókat nevettünk vidám előadásukon, együtt énekeltünk, igazán
jól éreztük magunkat. Legközelebbi rendezvényünkön, februárban a tervek szerint Kovács
Gyula egerszegi virágkertész

tart majd előadást. Márciusban
egy diabetikus szakember látogat el hozzánk, aki az
időskori helyes táplálkozáshoz
ad tanácsokat. Természetesen
nem maradhat el a nőnapi ünnepség sem – sorolja az első
negyedév programját Rózsás
Ilonka.
Az egyesület programszervezőjének szavaiból kiderül,
hogy szinte teljes az egész esztendő programja. Áprilisban a
közgyűlésre kerül sor, ahol beszámoló hangzik el az elmúlt
év eseményeiről és a gazdálkodásról, továbbá az idei költségvetést is megvitatják. Minden
évben több kirándulást szervez-

nek, ezekre általában a helyközi Volán-járatokat veszik igénybe. Májusban Keszthelyt veszik
célba, elsősorban a múzeumokat látogatják meg, de nem
hagyják ki a Balaton-partot
sem. Júniusban a fővárosba
utaznak, ahol – egyik tagtársuk
javaslatára – megtekintik többek között a Mátyás-templomot. Nem marad el a közös
névnapozás, ezt az Orbányosfán lévő rózsakert megtekintésével kötik össze. Augusztusban Sárvárra szeretnének elmenni. A tervek között szerepel
a csácsi arborétum felkeresése,
ahol szalonnasütésre is van lehetőség. Nagyboldogasszony napján sümegi kirándulást terveznek, részt vennének az ottani
szentmisén.
– Októberben egy természetvédő szakembert várunk,
aki természeti értékeinkről tart
majd előadást. Novemberben
Márton-napi rendezvényt tervezünk, ahol felkérjük a plébános
urat, hogy tartson előadást
Szent Márton életéről. A december a karácsonyi ünnepkörről és az évzárásról szól nálunk
is – zárta tájékoztatóját Rózsás
Ilonka.

Olvasó est Alsónemesapátiban
Hazánkban 1989 óta ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját, minden év január 22-én.
Mint ismert, Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon
vetette papírra Himnuszunk
végleges kéziratát. A jeles évforduló kapcsán országszerte
készülnek kisebb, nagyobb rendezvényekkel.
Alsónemesapátiban este fél
hétre várták az érdeklődőket,
közös olvasásra a helyi kultúrházba.

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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A baráti hangulatú eseményre kortárs írónk, Grecsó
Krisztián novelláiból választott

Fábiánné Simon Klára, az olvasó est ötletgazdája.
G.Sz.

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Mint tehénen a gatya…
Múltkor társaságban kiderült, hogy lakberendezéssel foglalkozunk. Ezért nekem szegezték a kérdést:
miért is van szükség rátok?
Egy pillanatra meglepődtem
a kérdésen, majd eszembe
jutott Balázs.
– Van nekem egy barátom, Balázs. Az alkatának
köszönhetően sohasem volt
a nők ideálja. Minden ruha
úgy állt rajta, mint tehénen a
gatya. Pedig mindent megpróbált. Járta az üzleteket, az
olcsótól a méreg drágáig
minden ruhát felpróbált –
sikertelenül. Ezen annyira
elkeseredett, hogy az élettől
is elment a kedve. Míg egy
szép napon az egyik barátja
ajánlott neki egy jó divattervezőt. Aki azért jó, mert
nem csak tervezni tud, de el
is tudja készíteni.
Balázs hitetlenkedve ment
el hozzá. Amint belépett az
ajtón, egyből levették a méretet róla, ajánlottak neki fazont, anyagokat, amiből könynyen tudott választani. Amint
elkészült a ruha, Balázs rezignált nyugalommal nézett
a tükörbe. Biztos volt benne,
hogy ez is úgy fog állni
rajta, mint tehénen a gatya.
A legnagyobb döbbenetére marha jól nézett ki.
Nem volt pocak, nem lógott
rajta sehol sem a ruha, de
nem is nézett ki úgy, mint a
kötözött sonka. Balázsnak
megjött az életkedve, és
ezért a nők is észrevették…
Egy otthon is olyan, mint
egy ruha.
Aki nem érzi jól magát
benne, az felhív bennünket.
Mi megtervezzük, és legyártjuk. Így lesz olyan az otthona, amiben jól érzi magát.
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Egervári mézeskalácsok Kínában
A közelmúltban Kínában
járt Béresné Dormán Ibolya
egervári mézeskalácskészítő.
– A magyar nagykövetség
és a pekingi székhelyű Magyar
Kulturális Intézetnek köszönhetően jött létre ez az utazás –
mondja Béresné Dormán Ibolya, a Zala Megyei Népművészeti Egyesület tagja. – Kaptunk egy felhívást a Népművészeti Egyesületek Szövetségétől, Budapestről, hogy lenne
lehetőség bemutatókat és kézműves foglalkozásokat tartani
Pekingben. Pályázatot és szakmai önéletrajzot kellett benyújtani. Aztán egyszer csak csör-

gött a telefon, s közölték, illetve kérdezték: Ibolya, nagyon
tetszenek a mézeskalácsai, nem
lenne kedve Pekingbe repülni?
Egy hollókői kézműves hölgygyel utaztam, ő csuhéval és
gyékénnyel dolgozik.
– Mennyi időt töltöttek a
kínai fővárosban?
– Egy hetet.
– Ismerik Kínában a mézeskalácsot?
– Nem, teljesen ismeretlen
volt számukra. A Magyar Kulturális Intézetben és a szállodában is nagy sikere volt a bemutatóknak és a foglalkozásoknak.

Régiós ultiverseny Egerváron
A népszerű kártyajáték hívei vették részt azon a régiós
ultiversenyen, amelyet január
28-án (vasárnap) rendeztek
Egerváron. Három megyéből
39 résztvevő nyolc fordulóban
vetélkedett délelőtt 10-től este
7 óráig a közösségi házban.
Az első helyet a böhönyei
Géczi Lajos szerezte meg a

zalaegerszegi Róka Róbert
előtt, a harmadik a hévízi
Lekics László lett. Az első két
helyezett automatikusan bejutott az országos döntőbe.
A versenyzők a kártyacsata közben sem éheztek, hiszen reggeli, ebéd várta őket,
s hidegtálakban sem volt
hiány.

Harminckilencen keverték a lapokat.

Emlékképek Pekingből…

– Mikor kezdett el foglalkozni mézeskalács-készítéssel?
– Három éve. Miután nyugdíjba mentem az egervári körjegyzőségtől, több lett a szabadidőm. Falusi vendégfogadósként ismerkedtem meg a
mézeskalács-készítéssel. Vezetőségi tagja vagyok a Falusi
Turizmus Egyesületnek is, adtunk be egy pályázatot kézműves foglalkozásra a vendégfogadókban. Praktikus okokból, hiszen ha rossz idő van,
benti programot is kell ajánlani.

A gébárti kézműves házban tanultam a mézeskalács készítést.
Nagyon sokat köszönhetek a Zala Megyei Népművészeti Egyesületnek, hiszen szakirányú táborokat szerveznek részünkre.
– Visszamenne Pekingbe?
– Kaptunk invitálást.
– Mit látott a városból?
– Nagyon kevés szabadidőnk volt. Csak annyira futotta, hogy megnézzük a kínai
nagy falat és elmenjünk a tiltott
városba.
(e)

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)
tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.

Gyerkó Gábor (balról) polgármester is kíváncsi volt a versenyre.

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

2018. január
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Esély a nehéz sorsú embereknek
Megalakult a Zala Megyei Felzárkózási Fórum
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke a
Megyei Foglalkoztatási Paktumról adott tájékoztatást. Kiemelte: a felzárkóztatásnak két
nagyon fontos eleme van. Az
egyik munkához jutás, a másik
pedig az oktatás.
A résztvevők ezt követően
elfogadták a Zala Megyei
Felzárkóztatási Fórum Szervezeti és Működési Szabályzatát,
majd elnöknek választották
Györe Edinát, s döntöttek a
tematikus munkacsoportok vezetőinek és tagjainak személyeiről is.
Befejezésül elfogadták a
munkacsoportok éves munkatervét.

Vigh László sok sikert kívánt a munkához. Mellette Ercsei
Matild pályázati instruktor, Zimborás Béla, Györe Edina és
Pácsonyi Imre.

olyan fórumot szeretnének kialakítani, ami minden területen
segíti azt, hogy a hátrányos
helyzetűek esélyegyenlőségét
magasabb szintre emeljék.
Zimborás Béla, a Szociális
és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltségének igazgatóhelyettese részletesen ismertette a résztvevőknek a programot. Ennek
keretében többek között szervezetfejlesztő, érzékenyítő programot szerveznek a Zala Megyei Önkormányzat munkatársainak. Megyei Felzárkóztatási Fórumot hoznak létre, a
közösségi együttműködést erősítő rendezvénysorozatra kerül sor.

2018. január 31-én Zalaegerszegen, a Megyeházán került sor a Zala Megyei Felzárkózási Fórum alakuló ülésére. Az EFOP-1.6.3.-2017-00004
számú projekt – amelyet a Zala Megyei Önkormányzat és a
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság konzorciumban
valósít meg – elsődleges célja
a szegénységben, társadalmi
kirekesztettségben élők számának csökkentése, a szegénység
újratermelődésének megakadályozása, a közszolgáltatások,
társadalmi, gazdasági javak
egyenlő esélyű hozzáférésének
javítása, valamint a társadalmi
összetartozás erősítése, egy
megyei szintű koordinációs

Elfogadták a szervezeti és működési szabályzatot.

és konzultációs rendszer kialakítása.
Az alakuló ülés résztvevőit
köszöntötte Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri
biztos. Nyitó beszédében kiemelte: nagyszerű érzés együtt
látni azokat az embereket –
legyenek azok polgármesterek,
az egyházak képviselői, a kisebbséghez, a rendőrség kötelékéhez tartozók, vagy mások
–, akik tenni szeretnének, azoknak segíteni, akik valamilyen
okból nem kaptak kellő esélyt
az életben való boldoguláshoz.
Györe Edina, a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltségének igazgatója elmondta:
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• Bérfőzés • Kereskedelmi főzés • Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.
Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

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

www.zalatajkiado.hu
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Fejlesztések a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban
A Zala Megyei Szent Rafael
Kórházban történő sikeres pályázatokból megvalósuló fejlesztésekről és kinevezésről kaptak tájékoztatást a sajtó munkatársai január 26-án. Dr. Halász
Gabriella öt évre nyert bizalmat a főigazgatói munka folytatására, melyet eddig megbízottként látott el.
Elsőként Vigh László, a térség országgyűlési képviselője
fejezte ki gratulációját, rávilágítva az intézményben lebonyolított nagyszámú betegforgalomra, amely az elmúlt évben 757 ezer járó- és 40 ezer
fekvőbeteget jelentett. A képviselő kitért a szakmában dolgozók anyagi elismerésére is,
amely 2016-ban 20,6%-os,
2017-ben 12%-os béremelést
jelentett. A kormány a 2018 novemberére tervezett 8%-os
emelést januárra hozta előre,
ezzel is gátolva az elvándorlási
kedvet.
Dr. Sifter Rózsa megyei
kormánymegbízott a főigazgató
felé irányuló bizalmat az elmúlt
évek átgondolt, következetes
szakmai vezetésével magyarázta. Szólt továbbá arról, hogy az
egészségügyi kormányzat 63
millió forintot adott lejárt tartozások címén, valamint 647 millió forint ösztönző támogatást.
A kormány és a szakmai felügyelet az elmúlt években ta-

pasztalt stratégiai váltás pozitív
eredményeit kívánta ily módon
elismerni.
Balaicz Zoltán polgármester
jelezte, hogy a város nem fenntartója ugyan a kórháznak, de
szoros, korrekt kapcsolatra törekedve folyamatos egyeztetés
történik az intézmény vezetésével. Az elmúlt napok történései
között szerepel 500 milliós pályázat elnyerése, amely többek
között az orvos-nővérszálló
alatti egészségfejlesztő iroda
létrehozását teszi lehetővé, valamint a kórházban dolgozók
nagyobb szintű anyagi elismerését.
Dr. Halász Gabriella megköszönve a bizalmat, beszédében utalt az intézmény öt évvel
ezelőtti anyagi helyzetére, amely
szerint a 2013-as állapotnak
megfelelően az adóssággal rendelkező kórházak listáján kiemelt helyen szerepelt a zalai
intézmény, de a sikeresnek bizonyult változások hatására mára kikerült ezek sorából. Az
elért eredmények közé sorolható a csípőprotézis beültetésével
kapcsolatos várakozási idő,
amely immár nyolc hónapra rövidült. Továbbá az előjegyzési
rendszer megújulása, átláthatóvá tétele, figyelembe véve a betegek és az orvosok idejét, valamint új UH-készülék beszerzése. Hangsúlyt adott annak,

www.zalatajkiado.hu
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!

A Szent Rafael Kórházat megformáló torta…, Vigh László
ajándéka.

hogy nagy jelentőséget tulajdonít a betegek és a szakdolgozók
közötti kommunikációnak, amelynek alapja az empátia. A szakdolgozók hiányával kapcsolatosan jelezte, hogy az úgy, mint
szerte a világban nagy problémaként mutatkozik. Egyik megoldásként jelölte meg a fiatalítást tanulmányi szerződés ösztönzésével, ezzel motiválva
őket az intézményben maradásra.
Dr. Halász Gabriella kiemelte, hogy a kórház társadal-

mi kapcsolatainak erősítését
szeretné növelni az önkormányzatokkal, civil és szociális
szervezetekkel történő elmélyültebb együttműködés formájában.
A kórház évek óta fontosnak tartja a magas színvonalú,
biztonságos egészségügyi ellátás megvalósítását, melynek elérése érdekében számos projekt
került benyújtásra, így sikerült
elnyerni 200 millió forint uniós
támogatást.
Török Irén

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Észak-Nyugat Zala havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Lazítson pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!

Próbálja ki az ÚJ ÉLMÉNYFÜRDÕT, ahol
óriáscsúszda, családi-és gyermekcsúszdák,
gyermekmedence, jakuzzi, nyakzuhanyok, masszázságyak
kínálnak pihentetõ felüdülést és szórakozást!
Családoknak kedvezményes belépõk!
Hétvégéken
szauna
szeánszok!

Tele élettel - tele élménnyel!
www.lentifurdo.hu, facebook.com/lentifurdo • Tel: 0692/351-320

8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter, Nyár út 1.

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

