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Gyűrűs, hucul ösvény

Az ivóvízhálózat rekonstrukciója Egerváron
Április 12-én délelőtt Egerváron Gyerkó Gábor polgármester és Arnhoffer András, a
Zalavíz Zrt. vezérigazgatója
bejárással egybekötött sajtótájékoztatót tartott.
A településen április elején
kezdődött az ivóvízhálózat
rekonstrukciója, a projekt várhatóan június végén fejeződik
be. Több éves előkészítő munka után indult a fejlesztés. A
Széchenyi Ferenc utcában az
ivóvíz rekonstrukció keretében
mindkét oldalon, összesen több
mint egy kilométeres szakaszon
kicserélik a gerincvezetéket és
60 háztartás bekötését végzik
el. Az eternitcsövek ideje lejárt,
korszerű műanyag csövekkel
újítják fel Egervár legrégebbi
(60 éves) vízvezeték hálózatát.

A vízminőségi problémák
miatt a lakosságtól már többször érkezett panasz. A vezetékhálózat tisztítását, a rendszer
átmosását
egy
különleges
technológiával már megoldották. Az említett szakaszon új
térköves járda épül. A vízszolgáltatás minősége és a lakosság
komfortérzete is javul. A bruttó
84 millió Ft-ba kerülő beruházás teljes egészében saját
forrásból valósul meg.
Arnhoffer András elmondta,
hogy összesen 1120 méter gerincvezeték kerül kiépítésre, ez
a teljes vízvezeték hálózat
(5500 m) 20 % -a. Az egervári
önkormányzat a vízdíj fejlesztésre fordítható részét kizárólag
az eredeti célra, a közművek
felújítására használja fel.

Arnhoffer András és Gyerkó Gábor tartott sajtótájékoztatót.

Két éve az egész egervári
térség megújítására összeállítottak egy projekt tervezetet,
amihez az Országos Közegészségügyi Intézet támogató szakvéleményét megadta. Ezzel az
ellátás biztonságát szeretnék
növelni. Jelenleg egyetlen használható kút van, ezért a vízbázis növelésére, további vezetékek cseréjére kerül sor.
Bevezetnek egy víztisztítási
technológiát. Erre azért van
szükség, mert a térségben magas a vízkészlet mangán és

vastartalma. Ez jelenleg még
nem okoz gondot, de a víztisztítást meg kell oldani.
– A jelenlegi víztározónkat
is korszerűsíteni kell – mondta
Gyerkó Gábor polgármester. –
A Zalavíz Zrt.-vel egyeztettünk. Egy víztorony építése
is szükséges a víznyomás
növelésének érdekében. A
rendszer össze van kapcsolva a
vasboldogasszonyi és a lakhegyi rendszerrel, így az egyetlen kút plusz két települést
lát el.

Vörös tojótyúkok
Akció
Zalaszentgrót piac
2019. május 18., 10 órakor
650 Ft/db
Házhoz szállítva 700 Ft/db
10 db-tól

További információ: 06/30-682-3217 • 30/8510452
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Sporttal és májusfaállítással búcsúztak az áprilistól Kispáliban

Kispáliban támogatják az aktív, egészséges életmódra való törekvéseket.

A hónap utolsó hétvégéjét
sportnappal és egy előrehozott
májusfa állítással töltötték az érdeklődők Kispáliban.
Az esemény nyitányaként a
gyermekek játékos, ügyességi sorversenyen próbálhatták ki magukat, csakúgy, mint a gyermek
lelkű nagyobbak. A rendez-

vényhez kötődően Horváth Petra tartott gerinctornát az érdeklődők számára, 6 órától pedig
egy erőnléti edzés vette kezdetét a hölgyek örömére, Eller
Johanna vezetésével
Mint azt a polgármester aszszony, Horváth Zsuzsa lapunknak elmondta, a rendezvényt nem

versenynek szánták, ennek megfelelően nem is hirdettek győztest. Mindenki nyert, aki eljött
kicsit mozogni, egy kicsit társaságban lenni. Mint ismertette, a
program egy konzorciumi pályázat révén jöhetett létre, így a
környező településekről is vártak mozogni vágyókat, egyebek
mellett Nagypáliból, Gősfáról
és Vasboldogasszonyról is. A település vezetője kitért arra is,
hogy Kispáliban az év egészében jellemző az egészséges, aktív életmódra való törekvés. Az
ilyen jellegű igényeket a település vezetése igyekszik maximális módon támogatni. Ennek
megfelelően túraversenyek, kisebb- és nagyobb léptékű ke-

rékpár túrák, az idősebbek körében pedig a mostanában divatos Nordic Walking túrák színesítik a program naptárat.
A kellemes fáradtságot egészségügyi szűrővizsgálatokkal vezethették le az érdeklődők. Így
lehetőség nyílott vérnyomás- és
vércukorszint mérésre, illetve
testzsír százalék mérésre is.
Az elmúlt évek hagyományait követve ezen a hétvégén
ismét talpra állították a község
májusfáját a helyi férfiak. A nap
folyamán elhasznált kalóriákat
pedig egy igazi vidékies bográcsgulyással sikerült pótolni,
mely a hangulatánál fogva a
testen kívül a lelket is táplálta.
Gellén Szilárd

KönyvtárMozi Egerváron

Alsónemesapátiban is serénykedtek
Választhattak, hogy ki mit akar használni.

Egerváron az Internet Fiesta hét keretében a KönyvtárMozin megnéztük a Magyar
népmesék közül A háromágú
tölgyfa tündére című részt.
Egy húsvéti totót oldottak
meg a gyerekek, a digitális eszközök segítségével keresték meg
a válaszokat az interneten. Vá-

laszthattak, hogy ki mit szeretne használni, számítógépet, laptopot, tabletet vagy okostelefont.
Majd a kézműves foglalkozáson húsvéti ajtódíszt készítettünk dekorgumi figurák felhasználásával.
B.K.V.

Húsvéti dekoráció a faluban.

Az idei húsvéti készülődés
is az óvodások és iskolások bevonásával telt Alsónemesapátiban. Nyuszisimogatás volt a
Maci Óvodában és kézművesfoglalkozás várta a gyermekeket a kultúrházban.
Hagymahéjas tojásfestés mellett textil tyúkocskák, nyuszik

és pillangók is készültek. Ica és
Marika néni, a helyi kreatív szakkör tagjai segítségünkre voltak.
A település köztéri dekorációjának elkészítésénél önkormányzatunk dolgozói serénykedtek.
A képen az elkészült kompozíció látható.
-p-

www.zalatajkiado.hu
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Bizsergő érzés az ízlelőbimbóknak
Zala Megye Bora a Kányaváry pincéből került ki
Április 19-én a Megyeháza Deák termében ünnepélyes keretek között adták át a 2019. évi Zala Megye Bora kitüntetést. Az
elismerő minősítést a Zalai Borvidék Hegyközségi Tanácsa által
meghirdetett megyei verseny legjobb borai közül választotta ki a
zsűri. Kezdésként ifj. Horváth Károly és Rezes Gábor bordalaikkal megteremtették az alkalomhoz illő hangulatot.
Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke köszöntőjében kiemelte a zalai idegenforgalom és borturizmus növekedésének jelentőségét. Budapest után már évek óta Zalában töltik
a látogatók a legtöbb vendégéjszakát. Az elnök Bussay László
borászt, háziorvost idézte: „A borászat genetikai terheltség, aki
ezzel foglalkozik, annak valamelyik kromoszómájában van
egy kis hiba.” A munkát befejezni nem lehet, csak abbahagyni.
Ma eldől, hogy az öt legjobb bor közül melyik nyeri el a
kitüntető címet. Legyenek büszkék magukra, Zala megye büszke
Önökre!
Kis Miklós, az Agrárminisztérium vidékfejlesztésért felelős
államtitkára beszélt az elmúlt időszak és az idei év pályázati
lehetőségeiről, a szőlő-bor ágazati stratégia végrehajtásáról és az
adminisztrációs terhek csökkentéséről.
Dr. Kocsis László, a Pannon Egyetem Georgikon Karának
tanszékvezetője a kulturált borfogyasztással kapcsolatos szokásokat ismertette, statisztikákkal és nemzetközi összehasonlítással
fűszerezve. Bár előadása szakmai jellegű volt, a stílus osztatlan
sikert aratott.
Pácsonyi Imre, a megyegyűlés alelnöke Zala Megye Bora
kiválasztásának előzményeiről beszélt:
– A Becsehelyen április elején rendezett 17. borversenyen
234 mintát értékelt a zsűri. A legjobb öt fehérbort adták át a

A kiválasztott minták tulajdonosaival dr. Pál Attila (balról a
harmadik) és Kis Miklós (balról az ötödik). Balról a negyedik
Beke Zoltán, a Kányaváry Borbirtok borásza.

megyei önkormányzatnak. Egészen kicsi volt a különbség, valamennyien győztesnek érezhetik magukat!
Az öt kiválasztott minta a következő volt: Dóka Éva pincészete (Zalaszentgrót), Romsics Pince (Cserszegtomaj), Simon Pince (Csörnyeföld), Kányaváry Borbirtok, Kuprivecz József (Letenye).
Végül a Kányaváry Borbirtok „Bizsergő” fantázianevű fehérbora nyerte el a Zala Megye Bora címet.
A díjat dr. Pál Attila és Kis Miklós államtitkár adta át a
Kányaváry Borbirtok borászának, Beke Zoltánnak.

Könyvbemutató Alsónemesapátiban
Családregény a svábok betelepítéséről

Hat generáción ível át a történet.

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

Az Olvasókör találkozóján
Hartmann Miklóssal találkoztak a résztvevők. A széna illata
című családregény szerzője
bemutatta a regény keletkezését
és annak körülményeit.
Érdekes volt a hallgatók
számára a 18. században egy
sváb jobbágycsalád áttelepülését Magyarországra végigkövetni szinte napjainkig. A veszélyekkel teli dunai hajóút
után a letelepedés, otthonteremtés körülményeit Tata környékén, ahol szinte a semmiből
kellett megteremteni a lakhatást
és a megélhetést. A hat generáción átívelő történet sok
kérdést vetett fel, melyeket közösen megbeszéltünk. A könyv
nem csak családtörténeti regény, hanem korrajz is egyben.
Hiteles bemutatása a 19. és 20.
századi paraszti életnek, az
irodalmi szokásokkal ellentét-

ben, melyek gyakran az arisztokrácia életét boncolgatják. A
történelmi regény teljes részletességgel írja le a múlt századok során történt eseményeket, melyekhez kapcsolódóan az író szinte mindenre
kiterjedő levéltári kutatást végzett. Azért is kiemelkedő alkotás A széna illata, mert Magyarországon ez az egyetlen
svábok betelepítéséről és életéről szóló regény.
A késő estébe nyúló beszélgetés végén Hartmann Miklós arra biztatta a hallgatóságot, hogy írjon mindenki arról,
ami érdekli (család, munka,
egyéb közlendők) mert az
utánunk következő generációk
szívesen olvassák a családban
és környezetben történt eseményeket.
Krápicz Lászlóné,
könyvtáros
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Nemzetközi összefogás az európai észak-déli tranzitút fejlesztéséért
A napokban találkoztak Rijekában a Baltikumot és az Adriaitengert összekötő európai tranzitút fejlesztése érdekében alakult
Közép-Európai Közlekedési Folyosó Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás közgyűlésének tagjai. Az útvonal mentén
fekvő régiókat összefogó, svéd kezdeményezésre alakult szervezet munkájában a lengyel és horvát partnerek mellett két magyar megye – Zala és Vas – önkormányzata is részt vesz.
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke adott tájékoztatást a találkozó eredményeiről. Elmondta, hogy a megbeszélések fókuszában az áruszállítás résztvevői közötti koordináció javítását és a multimodális környezetbarát szállítási megoldások térnyerését célul tűző, az Interreg Central Europe Program keretében támogatást nyert, a Társulás részvételével megvalósítandó REIF (Regionális infrastruktúra a vasúti áruszállításhoz) projekthez kapcsolódó feladatok egyeztetése és az ezzel
összefüggő döntések meghozatala állt.
A szervezet 2016-ban Zalában megnyitott Stratégiai Központja által végzett eddigi munka elismerését jelzi, hogy a 2019.
áprilistól 2022. március végéig tartó projekt megvalósítását is a
központ végzi majd a Társulás Titkárságával együttműködve.
Megállapodás született arról is, hogy továbbra is kiemelt
feladat a Társulás által kifejtett lobbi tevékenység az európai
intézmények és kormányzati, illetve regionális döntéshozók
irányába, melyet a Stratégiai Központ által korábban kidolgozott
SWOT elemzések és tanulmányok támasztanak alá. Ezek alapján
a közép-európai államok közlekedési és áruszállítási útvonalait
illetően az egyik legfontosabb megállapítás, hogy míg a szomszédos nyugati országokban az autópályák és vasúti közlekedési
lehetőségek könnyen elérhetőek és sokrétűek, addig Lengyelországban, Szlovákiában, Magyarországon és Horvátországban
ez nem állja meg a helyét. Számos közép-kelet-európai térségben hiányoznak a megfelelő szállítási összeköttetések a főbb
áruszállítási folyosókhoz. Fejletlen az intermodalitás (egy út
során többféle közlekedési mód kombinálása) a közúti szállítás
dominanciájával és az úgy nevezett függőleges közlekedési ten-

Zala megyét Pácsonyi Imre (balról a harmadik) képviselte.

gely hálózata – amely jobban összekapcsolná e térség országainak közlekedési hálózatát és elősegítené ezek gazdasági integrációját – jóval elmarad a kívánt értéktől.
Mindezek alapján a kedvezőtlen helyzet megszüntetése
érdekében a Társulás megoldásokat kíván találni és javaslatokat
tenni azokra a sokrétű kihívásokra, amelyeket a szállítás generál
Közép-Kelet-Európában, így a nem megfelelő határátkelő hálózati kapcsolatokra és a TEN-T folyosókhoz való kapcsolódások
problémáira, a nem megfelelő szabályozásra és a természet közúti áruszállítás által generált zaj és légszennyezés által történő
kimerítő használatára.
Pácsonyi Imre kiemelte még, hogy az együttműködés a közlekedési prioritások mellett teret adhat egyéb területeknek is,
mint például a Zala megye számára is kiemelt jelentőségű turizmus és környezetvédelem.

Felvillanyozva…
Vasboldogasszony Zala megye északi részén a vasi megyehatárhoz közel, a Sárvíz
patak völgyének a keleti felén
terül el, nyugatról Egervár,
északról Gősfa, délről Zalaszentlőrinc, keletről a völgyet
lezáró dombvonulat határolja.
Külterületének jelentős része
erdő, rét és szőlőhegy, a hegyek
és a pincék sajnos nincsenek
közüzemi hálózattal ellátva.
Németh Zsolt, a település
polgármestere már a választási
programjában is szerepeltette a
falut körülölelő pincék és szőlőhegyek elektromos árammal
való ellátásának megszervezését.
Ez év elején a lakosok írásban való kiértesítése megtörtént, folyamatosan érkeznek
vissza az igények. Jelenleg 30
szőlőhegy tulajdonossal folyik
az egyeztetés.

A szolgáltató tájékoztatása
szerint minél több igény érkezik, annál kedvezőbb árkalkulációval tudják kiépíteni a szolgáltatáshoz szükséges infrastruktúrát.
A gerincvezeték kiépítése
térítésmentes, a helyrajzi számonkénti rákötésért kell fizetni
a tulajdonosoknak. A rákötéshez a mérőóra dobozok beszerzése nagy tételben jutányosabb áron lehetséges.
Az E-on csak megfelelő
számú igény esetén tervezi meg
és építi ki a rendszert, ezért a
település vezetése kéri a községből elszármazottak hozzátartozóit, vagy jelenleg nem a
településen élő pince, és szőlőhegy tulajdonosokat, hogy az
áramszolgáltatás iránti igényüket jelezzék Németh Zsolt polgármesternél, illetve a beruhá-

Várják az igények bejelentését.

zással kapcsolatban további információ a 06-30-482-4770-es
telefonszámon kérhető. Minél
többen igénylik, annál elfogadhatóbb áron sikerül bevezetni
az áramot. Ha valaki most nem

él ezzel a lehetőséggel, akkor a
későbbiekben sem a szolgáltató, sem az önkormányzat nem
tudja a kedvezményes árambevezetést biztosítani.
Hegyi Erzsébet
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A Költészet napja Egerváron
A Költészet napja alkalmából a Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár író-olvasó
találkozót szervezett Egerváron, melyen Sás Károly volt a
vendégünk. A 2. osztályosok
látogattak el az egervári könyvtárba osztályfőnökükkel, Paulovicsné Török Cecíliával.
Öt könyvvel is megismerkedhettek a résztvevők, melyek

nem csak versekből, mesékből
és csodaszép rajzokból állnak,
hanem cd is tartozik hozzájuk.
A diákok nagyon ügyesen elsajátították a dalokhoz tartozó
mozdulatokat, megismerkedtek
jónéhány hangszerrel. A Csillaghúr és barátai, illetve a Papírsárkány meséi című könyvek
szereplőit fabábok, illetve kézbábok formájában is használták

Tóth Péter Lóránt előadásán az 5. és 8. osztályosok vettek részt.

a meghallgatott énekekhez. A
Csillaghúr és barátai című
könyv 1. és 2. része nálunk is
kikölcsönözhető, a szereplők
képe pedig az internetről is
letölthető, így könnyen eljátszhatják a gyerekek a meséket.
*
A Költészet napjához kapcsolódva a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár szervezésében Tóth Péter Lóránt
versmondó előadásán vehettek
részt az 5. és 8. osztályos
diákok az egervári könyvtárban, akiket magyar tanáraik
kísérték el a programra.
Nem csak József Attila
verseivel, hanem életével, történeteivel is jobban megismerkedhettek a gyerekek az előadó
által, aki Kunszentmiklósról érkezett hozzánk.
B.K.V.

HarmonikÁcs Együttes
magyar nóta műsora!!!
Kívánságra „házhoz megyünk”.
Érdeklődni:
Ács László,
Hagyárosbörönd, Fő út 37.
Telefon: 06 - 20 - 336 5202
E-mail:
kocsishuszonhat@freemail.hu
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III. Zala Megyei Felzárkózási Fórum

Az előadók (balról): Körmendy Gál, Fehér Ildikó, Lukács Bálint, Horváthné Szép Rózsa, a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltségének igazgatóhelyettese és Zimboras Béla.

A Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködések című projekt keretében április 10-én a Megyeházán rendezték meg a III.
Zala Megyei Felzárkózási Fórumot (EFOP-1.6.3-17-2017-00004
„Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködések”). A delegáltak elfogadták a munkacsoportok idei munkatervét, személyi
változásokról döntöttek, s előadásokat hallgattak meg.
Körmendy Gál, a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. munkatársa
a Zala Megyei Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálatáról szólt,
melynek során áttekintették a törvényi hátteret, elvégezték a
szükséges módosításokat, pontosították a szakképzési előírásokat.
Zimborás Béla, a Zalaegerszegi Önkormányzat Humánigazgatási Osztályának osztályvezető helyettese egy kérdőíves fel-

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

mérés alapján a megye településeit érintő szolgáltatási hiányokat
vette számba. Három járás adatait összesítve alapvető gondot
jelentenek a betöltetlen háziorvosi praxisok, emellett nő az igény
a bentlakásos szociális intézmények iránt.
A fórumon sikeres projektekről is beszámoltak. Az egyik a
„Nők a Göcsej és az Őrség szívében” című program, melynek
célja a hátrányos helyzetű nők álláshoz juttatása. Lukács Bálint
projektmenedzser kiemelte, hogy a 2020 júniusáig tartó projekt
égisze alatt hozták létre a megyeszékhelyen a Család és Karrierpontot, továbbá Zalában 34 fő vett részt szociális gondozó és
ápoló OKJ-s képzésen.
A nagykanizsai „Lumina-Lámpás” Tanoda program eredményeit Fehér Ildikó szakmai vezető összegezte. A tanodában 25
hátrányos helyzetű roma fiatal felzárkóztatásával foglalkoznak,
akiknél minimális a lemorzsolódás, mivel a tanulmányi eredmények mellett a diákok életvitelére is figyelmet fordítanak a
pedagógusok.

A fórum résztvevői.

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

HIRDETÉSÉT feladhatja az
Észak-Nyugat Zala havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

en
iH rdess !
k
nálun

www.zalatajkiado.hu
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15 km új kerékpárút épül
A Zalaegerszeg környéki települések is profitálnak ebből
Sajtóbejáráson mutatta be
minap a média képviselőinek
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg
polgármestere, Sümegi László
önkormányzati képviselő, és
Domján István, az andráshidai
Öveges József Általános Iskola
igazgatója az andráshidai városrészben a bagodi csatlakozástól a Platán sorig épülő új
kerékpárút munkálatait.
– Az önkormányzat nagy
hangsúlyt fektet arra, hogy élhető várost alakítson ki. Ebbe
beletartozik a kerékpárral való
közlekedés lehetősége is. A város – a pályázati lehetőségek és
saját források függvényében –
már eddig is folyamatosan bővítette kerékpárút hálózatát. A
cél az, hogy magas szolgáltatási szintű, harmonikus vonalvezetésű és mindenek előtt
biztonságos kerékpáros létesítmények épüljenek, melyek a
város fejlesztési elképzeléseivel összhangban vannak –
emelte ki a polgármester. –
2017-ben készült el a helyi kerékpáros szervezetek és egyesületek bevonásával a megyeszékhely kerékpáros hálózati
terve. Köszönet a Zalaegersze-

gi Kerékpáros Sportegyesületnek, a Zöld Irány Egyesületnek, az Egerszegi Bringaklub
és Természetjáró Egyesületnek,
valamint a Zalai Tekergők Kerékpáros Sport és Túra Egyesületnek a sok hasznos tanácsért! Ennek figyelembe vételével folytatódott a tervezés
és készültek az engedélyes és
kiviteli szintű tervdokumentációk. A cél az, hogy részben a
Terület- és Településfejlesztési
Program (TOP - 1,1 milliárd
forint támogatás), részben pedig kormányzati, állami forrás
segítségével (500 millió forint
támogatás) 15 km új kerékpárút
épüljön négy szakaszon.
A polgármester részletesen
szólt a négy szakaszról. Ezek a
következők:
1. Már elkezdődött, folyik a
munka: Platán sor, Andráshida
és Bagod között, 6,5 km hosszú
szakasz, 406 millió forintos
beruházás keretében. A nyomvonalon épülnek önálló kerékpárutak, illetve egyes helyszíneken (Andráshida u., Gébárti
u. belterületi szakasza, Malom
u. rövid szakasza, Kabók L. u.)
forgalomtechnikai jelzések (táb-

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

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

Balaicz Zoltán (jobbról) ismertette a négy szakasszal kapcsolatos tudnivalókat.

lák, felfestések) biztosítják a
kerékpáros közlekedést. Fedett
beállóval, padokkal, ivókúttal
és szerviz ponttal felszerelt
kerékpáros pihenőhely létesül a
Gébárti út környezetében. Kerékpárral biztonságosan megközelíthetővé válik a Gébárti-tó,
a Boldogasszony Kápolna, a Göcseji Falumúzeum. A turisták a
Zala-völgyén érkezve Andráshidán a város legrégebbi temploma mellett haladnak el, és
érhetnek el a falumúzeumhoz.
Emellett az Andráshidán élők
számára is fontos, hogy hamarosan biztonságos kerékpárúton juthatnak el a Gébártitóhoz és akár a városba is.
2. Kivitelezési közbeszerzés
alatt van: Mindszenty tér és
Zalaszentiván közötti szakasz.
3. Tervezés alatt van: Mindszenty tér, Kazinczy tér, Rá-

kóczi utca, Ola utca, Platán sor
közötti szakasz.
4. Tervezés alatt van: Zrínyi Miklós utca és Bocfölde közötti szakasz (Flex,
ADA, stb.).
Balaicz Zoltán hozzáfűzte:
– Ezen a 15 kilométernyi négy
új szakaszon felül fontos lenne,
ha a következő években, további kormányzati, állami támogatással két másik szakasz,
két másik kikötés is megvalósulhatna: Platán sor, Hock
János utca, Teskánd közötti
szakasz, illetve a Berzsenyi
utca, Csácsbozsok, csácsi arborétum közötti szakasz. Ezen fog
dolgozni a városvezetés! Tudjuk, hogy ennek nem csak a
zalaegerszegi polgárok, hanem
a városkörnyéki települések kerékpárral (is) közlekedő lakói is
örülnek majd.

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!
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
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Együttműködési megállapodás a muravidéki magyarság érdekében
A Zala Megyei Közgyűlés
2019. április 18-i ülésén a
testület megtárgyalta a 2010ben elfogadott megyei területrendezési terv módosítása
céljából széleskörű társadalma-

sítás nyomán elkészíttetett véleményezési anyagot, amely az
államigazgatási egyeztetési eljárás megindításának alapjául
szolgál. A hivatalos egyeztetéseket
követően
várhatóan

Tojásfa állítás és kézműveskedés
A húsvét a keresztény
egyház egyik legfontosabb és
legnagyobb ünnepe, ugyanakkor a tavasz eljövetelének köszöntése is. Egyházi és családi
ünnep egyaránt, amelyhez világszerte számos népszokás és
hagyomány kötődik.
A tojások díszítése és ajándékozása ősi időkre nyúlik
vissza és sokkal régebbi a
kereszténységnél, már a kezdetekben is nagy jelentőséget
tulajdonítottak a tojásnak és
termékenységi szimbólumként
tartották számon.
Vasboldogasszonyban 2019.
04.18-án délelőtt a helyi nyugdíjasklub tagjai a helytörténeti
gyűjtemény épülete előtt to-

jásfát díszítettek, délután pedig
a húsvéti kézműves foglalkozás
keretében Szermjagin Mariann
tanárnő vezetésével a faluházban festették a gyermekek és
szüleik a tojásokat. Az ezer
színben pompázó alkotások
különböző technikákkal készültek el. A tojások kifújása finom
érzéket és jó tüdőt igényel, a
színek összeválogatása egyéni
ízlések szerint történt.
A kislányok és kisfiúk örömmel alkottak, a kreatív ötletek különleges tojásokat eredményeztek.
A megfestett tojásokat hazavitték a gyermekek, és otthon
is büszkélkedtek vele, majd
hétfőn a locsolkodóknak adták.
Hegyi Erzsébet

Nagy András, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
ügyvezető igazgatója fűzött szóbeli kiegészítést a beszámolóhoz. Mellette Pácsonyi Imre és Bene Csaba, a megyei közgyűlés alelnökei, dr. Pál Attila elnök és dr. Mester László főjegyző.

Fotók: Zalatáj
Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti
Közösség Tanácsának elnöke, a szlovéniai magyarok országgyűlési képviselője kiemelte az együttműködés fontosságát.

ősszel kerülhet a közgyűlés elé
a terv módosításának végleges
változata.
Megtárgyalta a grémium a
Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP) végrehajtása keretében az Irányító
Hatóság által rendelkezésre bocsátott 50 darab támogatási kérelmet érintő újabb döntési javaslatot. Megválasztotta a Zala
Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány kuratóriumának és
felügyelő bizottságának tagjait,
valamint elfogadta a szervezet,
illetve a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. éves beszámolóját.
A területfejlesztési tevékenységekhez szorosan kapcsolódó témák mellett a közgyűlés
rendeletet alkotott a Zala Megyei Önkormányzat 2018. évi
gazdálkodásának zárszámadásáról, valamint módosította
2019. évi költségvetését, továbbá támogatási igény benyújtásáról döntött a belügy-

miniszter és a pénzügyminiszter által kiírt pályázati felhívásra. A bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően döntés
született a következő 4 éves
időszakban Zala megyében tevékenykedő 15 közigazgatási
és munkaügyi, valamint 2
pedagógus bírósági ülnök személyéről.
Döntött a közgyűlés a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség és a
Zala Megyei Önkormányzat között a muravidéki magyarság
nemzeti tudata fennmaradásának és anyanemzethez való
kötődésének erősítése érdekében több mint két évtizede
évente megújított együttműködési megállapodás 2019. évre
szóló megkötéséről, melynek keretében 1 millió forintnyi támogatást biztosít a szervezet által
előzetesen meghatározott programok lebonyolításához. (Forrás: Zala Megyei Közgyűlés)

2019. május
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Diszpécser pultot alakítottak ki
Változás a megyei kórházban
Tisztelt kardiológiai páciensek!
A Zala Megyei Szent Rafael
Kórház kardiológiai szakrendelésein az időpont egyeztetésre
irányuló, folyamatos telefonhívások fennakadást okoznak a
gyógyító munkában.
Ezért 2019. május 6-ától az
adminisztratív betegfelvételt és
a betegirányítást egy helyre, a
szakrendelés
diszpécseréhez
telepítjük. Betegeink számára a

D épület földszintjén, a váróban alakítottuk ki a diszpécser
pultot. Itt két tevékenységet
végzünk:
1. Fogadjuk a vizsgálatra
előjegyzett, beutalóval rendelkező betegeket, majd az adminisztratív betegfelvételt követően a szakrendelésre irányítjuk pácienseinket.
2. A beutalóval rendelkező
betegek számára időpontot
jegyzünk elő a kardiológiai

Mesék a kuflikról
A Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár szervezésében
író-olvasó találkozót tartottunk
az egervári könyvtárban. Az 1.
osztályosok érkeztek a programra Süle Istvánné és Miklósovics Andrea tanító nénik
kíséretében. Dániel András a
Kuflik mesék írója és rajzolója
volt a vendégünk, akinek már

11 könyve megjelent. Két mesét is meghallgathattunk az
írótól: A világ első kuflizenekara és a Kuflik a föld alatt.
Több könyv és egy dvd is
megtalálható a könyvtárunkban, amik az óvodás és kisiskolás korosztálynak ajánlottak.
B.K.V.

Szükséges volt a változtatás.

szakrendelésekre, munkanapokon 13.00 és 15.30 óra között.
Bejelentkezni két módon
lehet: személyesen vagy a
92/507-543-as telefonszámon.
Kérjük, hogy a fenti időkeretet
szíveskedjenek szem előtt
tartani!
(A fekvőbeteg felvételre
érkezőket a változás nem érinti,
nekik változatlanul a központi
betegfelvételi irodában kell jelentkezniük.)

Kérjük, hogy az időpont
előjegyzése ügyében május 6-a
után ne hívják az egyes szakrendelőket! A már foglalt és
kiadható időpontokat kizárólag
a diszpécser tartja nyilván, így
Önt munkatársaink minden
esetben hozzá irányítják majd.
Reméljük, hogy az intézkedés bevezetésével gördülékenyebbé válik a betegellátás.
Zala Megyei
Szent Rafael Kórház

Rejtélyek nyomában Nemesapátiban
Sokadik alkalommal látogatott el Nemesapátiban a Csertán suliban tanuló gyerekekhez
neves író a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár szervezésének köszönhetően. Both
Gabi, Berg Judit, Vig Balázs,
M. Kácsor Zoltán után most
Nyulász Péter volt a vendégünk.
Az író-olvasó találkozón a
Berger Szimat Szolgálat című

Két mesét is hallgattak.

• Kereskedelmi főzés

um
ik
ar
ng
Hu

• Bérfőzés

• 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

Újabb írót láttak vendégül.

könyvsorozat szereplőivel, izgalmas kalandjaival ismerkedhettek meg a harmadik és
negyedik osztályos tanulók. A
sorozatból A fürdők réme című
kötet eseményeit élhették át a
kis olvasók az író tolmácsolásában. A legnagyobb sikert a
könyvben szereplő ebek és
valós ihletőik aratták.
V.G.L.
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Rendkívüli ügyfélfogadás a központi ügyfélszolgálaton
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Zala Megyei Adó- és
Vámigazgatóságának zalaegerszegi, központi ügyfélszolgálata (Zalaegerszeg, Balatoni út
2.) a személyijövedelemadóbevallás közelgő határideje
kapcsán május 6. és 17. között
az alábbi meghosszabbított hétköznapi nyitvatartással fogadja
az ügyfeleket:
Hétfő: 8.30 - 18.00
Kedd: 8.30 - 18.00
Szerda: 8.30 - 18.00
Csütörtök: 8.30 - 18.00
Péntek: 8.30 - 18.00
Május 20-án, hétfőn, az
ügyfélfogadási idő 8 óra 30
perctől 20 óráig tart.
A 1819-es Infóvonalon hívható Általános Tájékoztató
Rendszer (TCC) munkatársai
május 6. és 17. között munkanapokon 8 óra 30 perctől 18

óráig, május 18-án (szombaton)
és 19-én (vasárnap) 8 óra 30
perctől 13 óra 30 percig, május
20-án (hétfőn) 8 óra 30 perctől
20 óráig fogadják a személyi
jövedelemadózással kapcsolatos kérdéseket.
A szokásos nyitvatartási
időn túl intézhető adóügyek:
• szja-bevallással, bevallási
tervezettel kapcsolatos ügyintézés,
• csekkigénylés,
• ügyfélkapu-ügyintézés,
• bankkártyás fizetés.
NAV Zala Megyei Adó- és
Vámigazgatósága
További információ:
Joó Hilda
sajtó főreferens
Tel.: 92/505-795,
30/510-1163
E-mail:
zalaegerszeg.sajto@nav.gov.hu

Meghosszabbított hétköznapi nyitvatartással fogadják az ügyfeleket.

Mesemondók az Egervári TV-ben

Megkezdődtek a felvételek.

Szalai Veronika szervezésében mesemondásra lehetett jelentkezni Egerváron. Most, tavasszal megkezdődtek az első
felvételek az egervári közösségi házban. A négy mesemondó ezúttal Dékány Zsuzsanna, Kovács Szilvia, LuifNagy Szilvia és Tóth Ágnes
volt.

A hallgatóság a lakhegyi
óvodába és az egervári iskolába
járó gyerekekből állt. Az Egervári TV-ben hamarosan közvetítésre kerülnek a felvételek.
Aki kedvet kapott a mesemondáshoz és meseolvasáshoz, Szalai Veronikánál jelentkezhet.
Bertókné Kovács Veronika

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

Észak-Nyugat Zala
Kistérségi havilap
Kiadó-főszerkesztő: Ekler Elemér
Kiadja: Zalatáj Kiadó
Szerkesztőségi ügyfélszolgálat:
8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
ISSN 2061-361X
Készült: Göcsej Nyomda Kft.
Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. • Tel./fax: (92) 316-783
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Veszélyeztetett állatfajok
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FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁS
és HITELKÖZVETÍTŐ IRODA
13 biztosító és 12 bank kínálata egy helyen,
díjmentes ügyintézéssel!
ülakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól ükötelező gépjármű
felelősségbiztosítások a legkedvezőbb díjjal üteljes körű casco
üutasbiztosítás üélet,- baleset,- nyugdíjbiztosítások üvállalkozói
vagyon és felelősség biztosítások ükárfelvétel ügyintézés

Tanulságos volt a gyermekek számára az előadás.

Dr. Hajdu Zsanett biológus
tartott előadást az alsónemesapáti könyvtárban. Az előadónő dél-amerikai országokban
folytatta tanulmányait és kutatásait.
A Csertán Sándor Általános
Iskola 6-7. osztályos tanulói
vettek részt az előadáson, melynek témája a veszélyeztetett állatfajok voltak.
A gyerekek nagy érdeklődéssel és aktivitással működtek
közre. Döbbenetes volt számukra az óceánokban úszó nagy
szemétszigetek mérete. A sok
műanyag hulladék veszélyezteti a vizek környezetében élő
állatfajokat és szinte a kihalás
szélére sodorja őket.
A gyerekeket arra buzdította, hogy kis lépéssel mi is sokat
tehetünk környezetünk védelmére, példaként említette a műanyag táska, pohár, evőeszköz
és fülpucoló mellőzését. Hiszen
ezek az anyagok szinte sosem
bomlanak le, nagy károkat okoznak az élő szervezetekben. Apró műanyag szemcséket már a
forrásvizekben is kimutattak.
2021-re Magyarországon is beszüntetik ezeket a káros anyagú
használati tárgyakat és helyette

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

környezetbarát anyagokból készítik őket. Az interaktív előadáson együtt megpróbálták kitalálni, hogy adott helyzetre mi
lehet a megoldás és hogy egyénileg mit tehetünk a környezetünk védelmében. Addig is
használjunk textil bevásárlótáskát és ne használjunk műanyag poharat.
Krápicz Lászlóné,
könyvtáros

üSzemélyi kölcsönök ülakáshitelek üjelzáloghitelek
üCSOK ügyintézés ühitelkiváltás ügépjármű hitelek
ükisvállalkozói hitelek üMFB hitelek intézése
ünapelem rendszer értékesítés, teljes körű ügyintézéssel,
állami támogatással is. Thm: 0% Villanyszámla: 0 Ft!
Elektromos fűtésre áttérve gázszámla, akár 0 Ft!
Munkatársakat keresünk az alábbi pozíciókba:
ü hitelközvetítő ü ingatlanközvetítő.
Részletek: www.cashbank.hu / karrier
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

Az akció a megjelenéstől a készlet erejéig érvényes!

