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Érdeklõdni: 30/478-6485

Négyesmentes törzsállományból,

25-30 kg-os eladók

Ár:

malacok

Zalaszentivánon

650 Ft/kg

Horváth Zoltán Tófej, köz-
ség polgármestere adott tájé-
koztatást az új hivatal meg-
alakulásáról. Elõször az elõz-

Új közös önkormányzati hivatal alakult

ményeket vázolta fel, miszerint
a tófeji hivatalban a 2014-es
választási évben problémák
merültek fel, mivel az akkori

közös hivatalhoz tartozó tele-
pülések lakóinak száma 2000
fõ alá csökkent. Az akkori sza-
bályok miatt úgy volt, hogy
maradhat minden a megszo-
kott módon, de egy törvény-
módosítás miatt 2015. január
1-tõl a Zala megyei kormány-
megbízott a Söjtöri Közös Hi-
vatalt jelölte ki központnak,
egy közös hivatal létrehozása
céljából. Ezt a szituációt egy
érintett település sem fogadta
el, így a Zala Megyei Munka-
ügyi és Közigazgatási Bíróság a
kormánymegbízottat új eljárás-
ra és kijelölésre kötelezte. Az-
tán a folyamatos egyeztetések
után megszületett a döntés,
ami kimondta, hogy 2017.
január elseji hatállyal a Zala
megyei kormánymegbízott Tó-
fejt és az oda hivatalig tartozó
községeket a

je-
löli ki.

Az így létrejött Baki Közös
Önkormányzati Hivatal a kije-

Baki Közös Ön-

kormányzati Hivatalhoz

lölést követõen nyolc település
– Tófej,

megállapodásával 2016.
december 20-án megalakult. A
megállapodás tartalmazza, hogy
a tófeji hivatal ugyanolyan
létszámmal a baki hivatal ki-
rendeltségeként látja el felada-
tát. A közös hivatal jegyzõje

, az aljegyzõ
.

A megállapodás értelmé-
ben a lakosságot nem éri hát-
rány, mivel a kirendeltség meg-
kapta a szükséges jogosítvá-
nyokat a feladatok ellátásához
és a zavartalan mûködéshez.

Horváth Zoltán zárásként
elmondta: bíznak abban, hogy
a most létrejött közös hivatal
együttgondolkodással és komp-
romisszum készséggel a törvé-
nyeknek megfelelõen hosszú
távon a lakosság érdekeit fogja
szolgálni.

Pusztaederics, Baktüt-

tös, Zalatárnok, Szentkozma-

dombja, Bak, Sárhida, Bocföl-

de –

Császár László

Pappné Varga Angéla

Fitos Veronika

A nyolc település polgármestere, a jegyzõ és az aljegyzõ bízik
a sikeres együttmûködésben.
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Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig! Honla-
punkon friss hírekkel, háttérinformációkkal, egy-egy érdekes
témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a

, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!
www.zalatajkiado.hu-ra

Hónaptól hónapig…
kö zé le t i hav i l a p

Közép-ZalaKözép-Zala
IX. évfolyam 2012. február

A
2017. január 26-i ülésén

egye-
sületi elnöktõl kapott tájékoz-
tatást a több mint 25 éve mû-
ködõ

mûködésérõl, melynek
alapvetõ célja a vidéken élõ la-

Zala Megyei Közgyûlés
Guit-

prechtné Molnár Erzsébet

Zalai Falvakért Egye-
sület

Elfogadták a költségvetést
Ülést tartott a Zala Megyei Közgyûlés

Elfogadták a Zala Megyei Önkormányzat 2017. évi költségveté-
sét.

Fotó: Zalatáj

kosság életfeltételeinek javítá-
sa harmóniában a vidéki kör-
nyezet és a táj adottságaival,
megõrizve annak nem pótol-
ható adottságait. Tevékenysé-
gük fókuszában az aprófalvas
településhálózatból adódó sajá-
tosságok kezelése, a foglalkoz-

tatás, szociális ellátás, helyi
gazdaságfejlesztés, valamint a
közösségfejlesztés és a hálózati
együttmûködések állnak. Az
egyesület végzi többek között
a falugondnoki hálózat koordi-
nálását a megyében a kezde-
tektõl (1994) fogva. Az elnök-
nõ elmondta, hogy az egye-
sület fennállása alatt elõször
kapott meghívást a Zala Me-
gyei Közgyûléstõl, hogy tájé-
koztassa a testületet tevékeny-
ségükrõl.

Döntött a közgyûlés, hogy
a polgármester által
ismertetettek alapján támogat-
ja vá-
rossá nyilvánításának kezde-
ményezését.

Ezt követõen 487.974 mil-
lió forintos fõösszeggel elfo-
gadta a grémium a Zala Megyei
Önkormányzat 2017. évi költ-
ségvetését.

Elfogadta a közgyûlés az
önkormányzat 100%-os tulaj-
donában álló

2017.
évi üzleti tervét, valamint a

végelszámolásáról

Gál Lajos

Gyenesdiás Nagyközség

Zala Megyei Te-
rületfejlesztési Ügynökség Köz-
hasznú Nonprofit Kft.

Nyugat-Dunántúli Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Non-
profit Kft.

szóló tájékoztatót, egyetértését
fejezte ki a végelszámolás lezá-
rásának és a cég törlésének
kezdeményezését illetõen.

Tekintettel arra, hogy a me-
gyei önkormányzatok érdekkép-
viseletét a

látja el, s egyúttal köz-
vetítõ szerepet is betölt a kor-
mányzat felé, a

egyre kevesebb
olyan szolgáltatást tud nyújtani,
amelyet a megyei önkormányza-
tok is igénybe tudnak venni a
viszonylag magas éves tagdíj el-
lenében, a testület döntött az utób-
bi szervezetbõl való kilépésrõl.

Végezetül részletes tájékoz-
tatást kaptak a képviselõk a

által 2016-ban végzett
feladatokról, melyek között a
testületi munkához kapcsoló-
dó tevékenységek mellett je-
lentõs arányt képviseltek a pá-
lyázatokkal kapcsolatos térség-
fejlesztési és pénzügyi tevé-
kenységek, valamint a válasz-
tással és népszavazással össze-
függõ feladatok.

Forrás:

Megyei Önkormány-
zatok Országos Szövetsége (MÖ-
OSZ)

Települési Önkor-
mányzatok Országos Szövet-
sége (TÖOSZ)

Zala Megyei Önkormányzati
Hivatal

Zala Megyei Önkor-
mányzat

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

András áll a bolt elõtt
egy csokor virággal a kezé-
ben és azon töpreng, ho-
gyan kérjen bocsánatot az
eladóktól.

Az egész úgy kezdõdött,
hogy Judit fiúk születésnapi
bulijának szervezésével volt
elfoglalva. Annyi mindent
kellett elintézni, és olyan
sok helyre kellett elmenni,
nem maradt idõ a tortát el-
hozni. Ezért felhívta And-
rást, hazafelé menjen be ér-
te. Nem lesz semmi gond,
mert már egy héttel ezelõtt
megrendelte a mai napra.
Az üzletben, nagy volt a for-
galom. András amint sorra
került, mondta, hogy meg-
jött a tortáért. Az eladó el-
ment a tortáért, majd vissza,
kupaktanács a kollégákkal,
majd hátra a raktárba.

András is észrevette,
most valami baj van. Amit
pár perc múlva az eladó
meg is erõsített, hogy nem
találják a tortát. Hát ez bi-
zony nagy baj, esett kétség-
be András. Szóba se jöhet,
hogy a torta nélküli szü-
letésnapként emlékezzen a
fia erre a napra. Ettõl nem
lett nyugodt, sõt kezdett
ideges lenni, aminek hatá-
sára kisebb botrány alakult
ki a boltban. Az üzletvezetõ
próbálta Andrást nyugtatni
és a helyzetre megoldást
találni. Ki tudja hogyan, de
20 perc várakozás után
valahonnan elõvarázsoltak
egy tortát. András fizetett,
majd bosszúsan távozott.
Otthon elmesélte, hogy mi
történt. Még mindig idege-
sen kérte Juditot, hogy jö-
võre ne itt rendelje a tortát!
Judit döbbenten csak eny-
nyit tudott mondani:

– Már idén sem itt ren-
deltem, ezért nem találták…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Az élet nem egyszerû…

Több, mint négymilliárd
forintos költséggel indul vízi-
közmû-rekonstrukció

és térségében.
Zalaeger-

szegen

Több, mint négymilliárd forintos költséggel
Víziközmû-rekonstrukció Zalaegerszegen és térségében

A beruházást bejelentõ za-
laegerszegi sajtótájékoztatón

, a térség ország-
gyûlési képviselõje elmondta:
a Zalaegerszeg északi, keleti és
déli területein, valamint a vá-
ros környékén tervezett mun-
kálatokhoz, a 40-50 éves
ivóvízhálózat korszerûsítésé-
hez szükséges összeget a kor-
mány a múlt év decemberé-
ben ítélte meg. A közmûfej-
lesztés révén Zalaegerszegen
kívül

és
vízvezetékeit, kútjait, tisztító-
mûveit és tározóit korszerûsí-
tik, várhatóan 2019 nyaráig.

polgármes-
ter hozzátette: a száz százalé-

Vigh László

Bocfölde, Sárhida, Csa-
tár, Zalaszentiván, Zalaszent-
lõrinc, Alibánfa Pethõhenye

Balaicz Zoltán

kos, vissza nem térítendõ uni-
ós támogatás jóvoltából jelen-
tõsen javul majd a vízminõség,
miután jelenleg az ivóvíz vas-,
mangán- és ammóniatartalma
esetenként túllépi a megenge-
dett határértékeket. Utalt arra
is, hogy az elmúlt években Za-
laegerszeg nyugati vízbázisán
már megvalósult egy hasonló
korszerûsítés, így a mostanival
együtt már a zalai megyeszék-
helyen és környékén a teljes
hálózat rekonstrukciója meg-
történik, ami évtizedekre biz-
tonságos ellátást jelent majd.

, a beruházással
érintett önkormányzatok tár-
sulásának elnöke arról beszélt,

Bali Zoltán

hogy új kutakat és víztisztító-
kat építenek, felújítják a
gyûjtõvezetékeket, a tározókat.
Jelezte, hogy nemcsak az
egészséges vizet, de költségha-
tékonyabb üzemeltetést is hoz
majd a teljes beruházás.

, a Zala-
víz Zrt. elnök-vezérigazgatója
egyebek mellett arról számolt
be, hogy a most induló munká-
latoknak köszönhetõen (a már
lezárult nyugati projekttel
együtt) mintegy 90 ezer em-
ber számára lesz egészsége-
sebb, tisztább az ivóvíz Zala-
egerszegen és térségében, to-
vábbá megszûnhetnek a több
területen is elõforduló minõ-
ségi és nyomásproblémák is.

Forrás:

Arnhoffer András

MTI

A sajtótájékoztató résztvevõi (balról): Arnhoffer András, Vigh
László, Balaicz Zoltán, Bali Zoltán.

A zalaegerszegi Keleti Víztisztítómû szûrõtartályai.

Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

Építõ és anyagmozgató gép
kezelõje

Kisteljesítményû kazán fûtõ

Gépkezelõ hatósági vizsga
Tûzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselõk
továbbképzése

E-000803/2014/A001

E-000803/2014/A007

TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó
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* Múltidézés Flam rajzaival

* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, ,
vagyis Végsõ búcsút azonban nem veszünk
tõle, hiszen egyéniségére, bölcsességére, atyai barátságára
mindig emlékezni fogunk. Arról nem is beszélve, hogy rajzai,
írásai itt vannak velünk.

Karikatúrái segítségével a - nyomtatott számaiban
a múltba tekintünk. A válogatás az adott korba repíti vissza
olvasóinkat, s bennünk is felidézi a Flammal együtt töltött
éveket.

Flamot

Farkas Lászlót.

Közép Zala

(1998.05.27.)

(1998.07.24.)

(1998.08.05.)

– Bagószagúak a szegfûi, Gyulám. A Viktor narancsai
viszont nagyon szépek.

– Azért vágtam kupán a Kunczét, mert megint rajzszeget
tett a fenekem alá!...

Javuló közbiztonság…

– Nyugi van, Herr Müller! Csak a Torgyán robog
búzabombát hatástalanítani!

Piaci helyzetkép '98 május

Padszomszédok

2016 január 16-án ingyenes
alapfokú informatikai képzés
indult . A Sprint-L
Oktatási Bt. kihelyezett formá-
ban oktatja a jelentkezõket a
digitális világban való eliga-
zodásra.

A képzés tíz alkalomból áll,
alkalmanként négy tanóra ke-
retében tanulnak meg a hall-
gatók élni a digitális lehetõ-
ségekkel. Elsõ lépésként csak
barátkozás történt az informa-
tikai célú eszközökkel, újabb
lépésként a használatbavételü-
ket, a gyakorló használatot, a
legfontosabb billentyûket, és
azok kombinációit ismerték
meg a résztvevõk. Betekinthet-
nek az internet világába: meg-
tanulnak az interneten tájé-
kozódni, könnyen hozzáférhe-
tõ információkat megszerezni.
Megtanulják a digitális levele-
zés folyamatát: tudjon elekt-
ronikus levelezést bonyolítani
az alapvetõ funkciók használa-
tával. Megismerkednek a hang-
hívásra alkalmas alkalmazások-
kal: tudja hanghívásra és szöve-
ges üzenetküldésre használni
infokommunikációs eszközét.

Kisbucsán

Informatikai képzés Kisbucsán

A gyakorlatorientált, könnyen
elsajátítható képzési program
lehetõvé teszi, hogy a részt-
vevõk használni tudják a világ-
háló adta lehetõségeket. A
képzéseken megszerzett tudás
segíti a számítógépen vagy
okostelefonon történõ kapcso-
lattartást, ügyintézést, a tudás-
gyarapítást, azaz javíthatja az
életminõséget, és növeli a
munkába történõ elhelyezke-
dés esélyét. A képzés biztos
felhasználói alapokat ad, el-
végzésekor követelmény a zá-
ró számonkérés sikeres tel-
jesítése.

A résztvevõk életkori szórá-
sa elég nagy – harmincas és
hatvanas is van a csoport-
ban. Számítástechnikai isme-
reteik is különbözõek: van
aki bizonyos feladatokat ru-
tinszerûen készít el, és van
olyan is, akinek minden is-
meretlen.

A képzés a Kormányzati
Informatikai Fejlesztési Ügy-
nökség (KIFÜ) által fejlesztett
„Elsõ lépések a digitális vi-
lágba” (IKER1) projekt kere-
tén belül valósul meg.

A képzés biztos felhasználói alapokat ad.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 e-mail: zalataj@zelkanet.hu•

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!

Az emberek életében 50 év
szinte két emberöltõ. A

élõ
és felesége,

éppen ennyi ideje esküdtek
egymásnak örök hûséget a
Tófej-Lórántházi templomban,
1967. január 8-án.

Azóta kitartottak egymás
mellett jóban és kevésbé jó-
ban, hiszen az eltelt 50 év sok
megpróbáltatást, örömet és
gondot is rejtett magában.
Viszont a nehéz idõszakokban
gyõzött a szeretet, az egymást
iránt érzett és gyakorolt tisz-
telet, áldozatvállalás. Felnevel-
tek 4 gyermeket, taníttatták
õket, elindították õket az Élet

Pusz-
taedericsen Németh Fe-
renc Szûcs Ilona

50 éve együtt

rögös útján. Mindannyian be-
csületes munkásemberekké
váltak, szeretik, tisztelik, támo-
gatják idõs szüleiket a min-
dennapokban. Az ünnepek
pedig igazán bensõségesek eb-
ben a családban, hiszen min-
denki jól érzi magát a szülõk
körében.

Az 50 éves évfordulót is
együtt ünnepelték meg. Az 50
éve tett esküt
plébános közremûködésével
Isten szent színe elõtt is meg-
újították.

Éljenek sokáig szeretetben
és békében családjuk, szeret-
teik körében!

Bognár István

Fitos Veronika

A Németh házaspár megújította fogadalmát Isten színe elõtt.

Minden szülõt büszkeség-
gel tölthet el, amikor gyer-
meke egy kicsit továbbviszi
vagy folytatja munkásságát.

báb- és dísz-
lettervezõ és dramaturgként,
rendezõként tevékenykedõ fe-
lesége, családjukkal
egy évtizede élnek ,
ahol megalakították szakmai
vállalkozásukat, a

. Gyermekeik a
szülõk hivatását követve kicsi
koruktól fogva szívesen foglal-
koznak rajzolással, festéssel,
illetve bábok készítésével.

A Megmutatom magam!
programsorozat részeként
„Egy bábos fészek fiókái” cím-
mel nyílt tárlat Zalaegersze-
gen, a József Attila Városi Tag-
könyvtárban

és alkotásaiból. A
három általános iskolai tanuló
képeit, gondolatébresztõ figu-
ráikat három héten át tekint-
hették meg az érdeklõdõk.

Boráros Szilárd

Milada
Hottón

Magamura
Alkotómûhelyt

Boráros Laura,
Emma Júlia

Utazás a babák, tündérek, lovak világába
Kiállítás a Boráros-lányok alkotásaiból

– Örömmel és büszkeség-
gel fogadtuk a lehetõséget.
Valóban meglepett, hogy az
embereket ennyire érdekli a
lányok kiállítása és sokan el-
jönnek a megnyitójára. A gye-
rekeink teljesen természetes-
nek vették, hogy kiállítjuk al-
kotásaikat. Mellettünk folyama-
tosan találkoznak a kollégák-
kal, rendezõkkel, dramatur-
gokkal, akiknek bátran meg-
mutatják, hogy mivel foglal-
koznak. Azt látják otthon, hogy
amikor mi rajzolunk valamit, a
mûhelyünkben ez alapján
megszületik egy-egy figura,
ami mozog és gesztusa van. Ez
nagyon érdekli õket. Így ami-
kor õk beleszeretnek egy-egy
mese- vagy filmfigurába, leraj-
zolják azt, aztán továbbmen-
nek a mûhelybe, ahol segí-
tünk nekik a tervüket megva-
lósítani – mondta a kiállítás
kapcsán . Fér-
jével a napokban a zalaeger-

Boráros Milada

szegi Griff Bábszín-
házban a Szépen
szóló babukamadár
címû bábelõadást
állították színpadra,
ami egyben Szilárd
elsõ rendezése is.

Sokaknál a raj-
zolás megáll ott,
hogy nem fejlesztik
õket tovább, így
nem is tud kide-
rülni, hogy milyen
tehetségesek. A lá-
nyok közül a leg-
nagyobb az immá-
ron az Ady-iskola
rajz osztályába járó
13 éves Laura, aki
egyre részletesebben kidolgoz-
va készíti babáit. Elsõsként
cseh anyanyelvén rajzolt és fo-
netikusan írt egy meseköny-
vet, amiben az álmait mutatta
meg. A 10 éves Emma és a 8
éves Júlia a mesevilágban fel-
bukkanó lovakat, királylányo-
kat, tündéreket, madarakat vi-
szik papírra és olykor osz-
tálytársaik is megkérik õket,
hogy rajzoljanak nekik. Ter-
mészetesen a Boráros-lányok is
töltenek idõt a számítógép

elõtt, de ezekkel a „foglal-
kozásokkal” a géphasználat is
egyensúlyba kerül.

– Laura animációs filmeket
szeretne rendezni, amihez
erõs és céltudatos személyisé-
ge van, testvéreinek szintén
örömet okoz az alkotás. Mi azt
mondjuk, hogy próbálják ki,
hogy mit szeretnének, tõlünk
megkapják a bizalmat, sem-
miben sem akadályozzuk õket
– tette hozzá Milada.

Pataki Balázs

Laura otthoni alkotás közben.

Emma és Júlia a könyvtári kiállításon.
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Hosszú évek óta szolgálja
sportéletét

Volt a helyi sportlö-
võ klub tagja, a futballcsapat
jobbhátvédje, visszavonulása
után játékvezetõ lett. Nyugdí-
jas már, de még mindig aktív
épületlakatos egy zalaegersze-
gi kft.-nél. S persze ténykedik a

Babosdöbréte Kiss
László.

A babosdöbrétei sportkör mindenese

helyi labdarúgócsapatnál. Õ a
sportkör mindenese.

– 1968-tól játszottam a
helyi focicsapatban, majd visz-
szavonulásom után 10 évig ve-
zettem mérkõzéseket a város-
környéki bajnokságban. 1978-
ban vettem át a babosdöbrétei
lövészklub vezetését Németh

Gyõzõtõl, aki a könyvtárat is
vezette, de Teskándra költö-
zött. A lövészklub – nagy bá-
natunkra – a 2000-es évek ele-
jén megszûnt. „Mezei lövész-
klubokra nincs szükség” –
indokolták a megyei támogatás
drasztikus csökkentését – idé-
zi fel a múltat Kiss László.

A labdarúgócsapat 1962
óta szerepel szervezett bajnok-
ságban, váltakozó sikerrel. Idõ-
közben új pálya és öltözõ épült
Babosdöbrétén az egykori
egerszegi tsz területén.

– Jelenleg a városkörnyéki
bajnokság III.osztályában ját-
szik a csapat. Azt nem mond-
hatom, hogy nagy sikerrel.
Nincs tartalékcsapatunk, kevés
a fiatal, de ez nem csak babos-
döbrétei probléma. Hiába van
játékengedélyük a falubeli fia-
taloknak, inkább a számítógé-

pet, vagy a motorozást választ-
ják. Ennek ellenére szeretnénk
felzárkózni, bízunk egy jó ta-
vaszi szereplésben. Ennek ér-
dekében most már egy szak-
képzett edzõ irányítja a
csapatot.

Kiss László örömmel újsá-
golja, hogy a TAO-pályázat ré-
vén sikerült egy új fûkaszáló
traktort beszerezni, így tavasz-
szal már ezzel gondozza a pá-
lyát. S még elvégzi mindazt,
ami a létesítmény fenntar-
tásához kell. Mint mondja,

falu-
gondnok és a közmunkások
mossák a játékosok szerelését.
Megemlíti, hogy a csapat egye-
düli támogatója az

. Jó lenne, ha akad-
nának további támogatók, akik
megosztanák a terhet.

Fábiánné Németh Mária

önkor-
mányzat

E.E.

Példamutató Kiss László közösségi munkája.

Már két hónapja is annak,
hogy a hõmérséklet fagypont
alá esett és azóta is inkább
lefelé mozdul el, minthogy
melegedni akarna az idõ. Az
elmúlt jó néhány évhez képest
rendkívül hideg van és nagyon
kitartónak bizonyul a fagy.
Persze a januári hóval cso-
dálatos képet mutat a fagyott
világ és ki tudja mikor látjuk
újra így környezetünket.

A zord idõjárás kevésbé
költõi velejárója, hogy intenzív
fûtés mellett tudjuk csak
megteremteni az otthon szó
szerinti melegét. Ez aztán na-
gyon komolyan megcsappant-
ja a télire szánt tüzelõt, ami
nagy kockázatot rejt magában.

Az egyhébb telek is szed-
nek áldozatot, néha még akkor
is, ha fedél van az illetõ feje
felett. A gyermekek pedig hat-
ványozottan veszélyeztetettek
ebben az esetben is.

a korábbi évek gya-
korlatát követve idén is pá-
lyázhattak tüzelõre a rá-
szorulók.

, Nemes-
hetés község polgármestere
ismertette a dolog technikai
részleteit:

Nemes-
hetésen

Magyar Kálmán

Télen, Nemeshetésen
– Önkormányzatunk a Bel-

ügyminisztérium szociális tûzi-
fa pályázatán 41 köbméter fá-
hoz jutott, mellyel idén húsz
rászoruló háztartáson tudtunk
segíteni. Elõnyben részesültek
az alacsony jövedelmû, illetve
hátrányos helyzetû családok,
egyedülálló és nyugdíjas pol-
gárok. Volt néhány speciális
eset, amikor önmagában a
tüzelõanyag nem nyújtott egy-
értelmû megoldást, hiszen
néhány idõs lakos nem tudja a
fát kályhakésszé tenni. Így
több esetben a közfoglalkoz-
tatottakkal a fát összevágattuk,
védett helyre pakoltattuk. A
kemény tél azt gondolom min-
denkit arra ösztönöz, hogy a
télre készülni kell. Figyelem-
re méltó a magyar kormány
segítsége, ám ez csak segítség.
Az egyénnek is gondoskodni
kell, hiszen a hosszú év fo-
lyamán egyszerûbb bespáj-
zolni a tüzelõt, mint egy eset-
leges kényszerhelyzeten úrrá
lenni.

– Polgármester úr, az újév
mindig hoz magával új lehe-
tõségeket és új terveket is. Le-
het-e tudni valamit az idei
tervekrõl?

– Örömmel jelenthetem,
hogy a 2017-es évet egy nyer-
tes pályázattal nyitjuk. Ennek
köszönhetõen tavasszal a köz-
ségháza és a hozzá tartozó
melléképületek teljes homlok-
zati felújításába kezdhetünk,
illetve a melléképületek nyílás-
záróit is újakra cseréljük. A
munkálatokra 3.1 millió forint
áll rendelkezésünkre.

Elbírálás alatt van továbbá egy
10 millió forintos pályázatunk,
melyet a kultúrház teljes hom-
lokzati felújítására, a tetõhéjazat
szigetelésére és alternatív kiegé-
szítõ fûtésrendszer kiépítésére
nyújtottunk be. A tavaszi dol-
gos napok még kicsit váratnak
magukra, addig is élvezzük a
páratlan szépségû magyar telet.

Gellén Szilárd

A télre készülni kell…

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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2017-ben több változás is élet-
be lépett a szék-
helyû bíróságokon. Megválto-
zott a idõpontja,
módosult az , va-
lamint változott a

és a

levelezési címe.

A Zalaegerszegi Járásbíró-
ság és a Zalaegerszegi Közigaz-
gatási és Munkaügyi Bíróság
levelezési címe korábban a
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 7.
Pf. 221. volt. E cím mindkét bí-
róság esetben 8900 Zalaeger-
szeg, Várkör 2. Pf. 221. címre
módosul.

A Zalaegerszegi Járásbíró-
ságon 2017 januárjától a pa-
nasznap idõpontja péntek he-
lyett szerda. Az elsõ szerdai pa-
nasznapon, 2017. január 4-én
kollégáink 08:00 és 15:30 kö-
zött fogadták az ügyfeleket az-
zal, hogy 15:00 óra után új sor-
szám kiadására nincs lehetõség.

A gyorsabb ügyintézés ér-
dekében a bírósági panaszna-
pokra megyeszerte mind elek-
tronikus úton, mind telefonon
idõpont foglalható az alábbi
linken: http://zalaegerszegitor
venyszek.birosag.hu/20160331
/panasznapi-idopont foglalas

A hatékonyabb ügykezelés
érdekében letölthetõ és szer-

zalaegerszegi

panasznap
ügyfélfogadás

Zalaegersze-
gi Járásbíróság Zalaeger-
szegi Közigazgatási és Mun-
kaügyi Bíróság

Címváltozás

Panasznapi és ügyfélfoga-
dási változás

Változások a bíróságokon
keszthetõ formájú panasznapi
kereset- és kérelemminták áll-
nak rendelkezésre. Ezeket elõ-
re kitöltve be lehet vinni az il-
letékes bíróságra az ügyek in-
tézésekor. Természetesen az
egyes bíróságok munkatársai
is segítenek a felmerült kérdé-
sek megválaszolásában, illetve
a dokumentumok kitöltésé-
ben a panasznapi ügyfélfoga-
dási idõ alatt. A dokumen-
tumok innen letölthetõk:
http://zalaegerszegitorvenysze
k.birosag.hu/20150528/kerese
t-es-kerelemmintak

A zalaegerszegi székhelyû
bíróságokon a panasznapi vál-
tozásokhoz igazodva 2017. ja-
nuár 1-tõl az alábbiak szerint
módosult az ügyfélfogadási
rend:

Zalaegerszegi Törvényszék
Zalaegerszegi Törvényszék

- Büntetõ-Polgári Iroda:
hétfõn, kedden, csütörtö-

kön, pénteken 9-11 óráig, szer-
dán 8-15.00 óráig

Egyesület, alapítvány részé-
re a nyilvántartott adatokról
kivonat a hivatali idõben; ügy-
félfogadási idõn kívül is kér-
hetõ.

Zalaegerszegi Törvényszék
- Cég-csõd-felszámolási Iroda:

hétfõn, kedden, csütörtö-
kön, pénteken 9-11 óráig, szer-
dán 8-15.00 óráig

Módosult az ügyfélfoga-
dási rend

Cégkivonat, cégmásolat a
hivatali idõben; ügyfélfogadási
idõn kívül is kérhetõ.

Zalaegerszegi Törvényszék
- Végrehajtói Iroda:

hétfõn, kedden, csütörtö-
kön, pénteken 8-11 óráig, szer-
dán 8-15.00 óráig.

Tartozás befizetésével kapcso-
latban csekk hivatali idõben, ügy-
félfogadási idõn kívül is kérhetõ.

Zalaegerszegi Törvényszék
- Bv. Csoport Irodája:

hétfõn, kedden, csütörtö-
kön, pénteken 9-11 óráig, szer-
dán 8-15.00 óráig.

Pénzbüntetés és pénzbír-
ság befizetésével kapcsolatban
csekk hivatali idõben, ügyfél-
fogadási idõn kívül is kérhetõ.

Zalaegerszegi Járásbíróság
Zalaegerszegi Járásbíróság -

Büntetõ-Polgári Iroda:
hétfõn, kedden, csütörtö-

kön, pénteken 9-11 óráig, szer-
dán 8-15.00 óráig

Zalaegerszegi Közigazgatá-
si és Munkaügyi Bíróság

Zalaegerszegi Közigazga-
tási és Munkaügyi Bíróság - Ke-
zelõiroda:

hétfõn, kedden, csütörtö-
kön, pénteken 9-11 óráig, szer-
dán 8-15.00 óráig

A nagykanizsai, a keszt-
helyi, valamint a lenti bírósá-
gok a megszokott rend szerint
fogadják az ügyfeleket:

Nagykanizsai Járásbíróság
Büntetõ-Polgári Iroda: hét-

fõtõl csütörtökig 9-11 óráig,
pénteken 8-15 óráig

Keszthelyi Járásbíróság
Büntetõ-Polgári Iroda: hét-

fõtõl csütörtökig 9-11 óráig,
pénteken 8-15 óráig

Lenti Járásbíróság
Kezelõiroda: hétfõtõl csü-

törtökig 8-11 óráig, pénteken
8-15 óráig

További információkat talál
a Zalaegerszegi Törvényszék
honlapján: http://zalaegersze
gitorvenyszek.birosag.hu/

Forrás:

30

30

30

Zalaegerszegi Tör-
vényszék

Megváltozott a panasznap idõpontja.

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

Ebédszünet: 11 -12

00 30 00 00

00 00

•

Herman - Autószervíz Kft.

Személyszállítás

Autóbuszrendelés e-mail cím: herman.szemelyszallitas@gmail.com

Telefon: 06 30/407 3957 Cím: Zalalövõ, Budafai út 4.

50 személyes légkondicionált SETRA típusú turistabusszal állunk tisztelt

megrendelõink rendelkezésére bármely hazai és külföldi útvonalon.

•

Mûszaki és eredetiségvizsga helyben

Személyautó - tehergépkocsi (3.5 t-ig)

Gépjármûjavítás Gumiszerelés - centírozás

Futómûállítás,

mûszeres autódiagnosztika

Mezõgazdasági gépek - pótkocsik utánfutók

vizsgáztatása

Szélvédõ csere

• •

• •

• •

E-mail cím: autoherman@freemail.hu
Telefon: 92/371-249

mobil: 06 30/7370-164, 06 30/238-6048

A HarmonikÁcs Együttes
magyarnóta mûsora

(templomnál)
Telefon:

E-mail:

Hagyárosbörönd, Fõ út 37.

06-20-336 5202

kocsishuszonhat@freemail.hu

Mûsorunk megrendelhetõ.
Kérésre „házhoz megyünk”!

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu



8 2017. januárKözép-Zala

Az akció a készlet erejéig érvényes!

A a

csatlakozó te-
lepülések könyvtáraiban meg-
valósuló filmalapú, ingyenes
szolgáltatás. A projekt célja a
magyar filmkultúra értékes da-
rabjainak bemutatása. A 2015-
ben elindított kezdeményezés-
nek a megyében jelenleg 18
község a tagja, amelyekhez

KönyvtárMozi Könyv-
tárellátási Szolgáltató Rend-
szerhez (KSZR)

Mozi a könyvtárban

2016-ban csatlakozott
is. A

által
koordinált program lebonyolí-
tására 2016. november 1. és
2017. december 31. között
kerül sor. A klasszikus játék-
filmek, a dokumentum- és is-
meretterjesztõ filmek, vala-
mint az animációs filmek ren-
deltetése, hogy segítségükkel
korszerû ismeretterjesztés és
kulturális közösségépítés va-
lósuljon meg.

Nagylengyelben tavaly no-
vemberben az Ízõrzõk c. soro-
zat néhány epizódjának meg-
tekintésével indult el a prog-
ram. A második vetítést január
19-én tartották, ezzel egy kicsit
a magyar kultúra napjához is
kapcsolódva. Ezúttal a Magyar
népmesék voltak „terítéken”,
amelyeket lelkesen fogadtak
gyermekek és felnõttek egy-
aránt. A szervezõk örömmel
tapasztalták, hogy ismerõsnek
hatottak számukra a történe-
tek, hiszen már a legkisebbek
is találkoztak kultúránknak
ezen kincseivel. A vetítés elõtt
a mesékhez kapcsolódó játé-

Nagy-
lengyel Deák Ferenc Me-
gyei és Városi Könyvtár

kos feladatokban vettek részt a
gyermekek és leleményességü-
kért jutalmul „hamuba' sült po-
gácsát” kaptak. Ezután együtt
néztek meg néhány alkotást a
szüleikkel, majd kipróbálták az
eredeti Magyar népmesék tár-
sasjátékot, illetve rajzoltak, szí-
neztek is – mi mást, mint me-
sebeli lényeket.

S.V.

Együtt nézték a gyerekek szüleikkel a filmeket.

Baktüttös Önkormányza-
ta még 2016-ban pályázott szo-
ciális tûzifára, hogy a nehe-
zebb körülmények közti lakó-
kat segíteni tudják a téli idõ-
szakban. Összesen 25 köbmé-
ter fához sikerült jutni, amit ez év
januárjában szállíttatott ki az ön-
kormányzat a rászorulóknak.

Tûzifa osztás Baktüttösön

Ebbõl a mennyiségbõl 25
család jutott tûzifához.

polgármester elmond-
ta, hogy ugyan nem nagy
mennyiségrõl beszélünk, de
ez is segítség egy-egy csa-
ládnak ezekben a nagy hi-
degekben.

Béres
László

F.V.

A Baktüttös Önkormányzata 25 köbméter tûzifát osztott ki a
község szociálisan hátrányos helyzetû lakói részére.

HIRDETÉSÉT feladhatja a

havilapban.
Közép-Zala

Hirde
ssen

nálu
nk !

Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937

E-mail:
zalataj@zelkanet.hu
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Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Magyar vagyok, magyar;
magyarnak születtem. Magyar
nótát dalolt a dajka felettem.
Magyarul tanított imádkozni
anyám, és szeretni téged, gyö-
nyörû szép hazám! – idézte Pó-
sa Lajos versét
nyugalmazott magyar-történe-
lem tanár, aki egykori diákjai
örömére és kívánságára az elõ-
deink által használt szavakról,
kifejezésekrõl tartott elõadást
január 20-án .

– A kiadványban több mint
félmillió betû és összesen 95
554 szó szerepel. Nekem nem
volt más dolgom, mint ezeket
megfelelõ sorrendbe rakni,
viszont ez iszonyatosan nehéz
feladat volt. 1990 óta idegen szó
ellenes vagyok, így ebben sem
írtam le olyat. Nincs nekünk
szükségünk rájuk, mert a magyar
minõségi tekintetben világnyelv.
9 tájnyelvet tartanak számon, a
legnyugatibb a nyugat-dunán-
túli, ami több részegységbõl
tevõdik össze. Ide tartozik a rá-
baközi, õrségi, hetési is – mond-
ta bevezetõjében a szerzõ, aki
viccesen azt is megjegyezte,
hogy semmit sem szeretett vol-
na magában hagyni, igyekezett
könyvében mindent leírni.

A Göcsej elnevezést a gõz-
gép feltalálásával egy idõben,
tehát 1769-ben írták le elõször,
ami a göcs szóból ered, ami-
nek jelentése dudor. Szakál Ist-
ván 11 éve szülõfalujának tör-
ténetét feldolgozva adta ki a A
göcseji Besenyõ térségének
szótárát, melybõl a hallgatóság

Szakál István

Teskándon

Göcseji elõdeik nyelvével ismerkedtek
is kapott ízelítõt. Göcsej nyelvi
szempontból például három
részre osztható: Északkeleti,
Szegek és Levidék egységekre.
A tájnyelveket a kiejtésbõl hall-
juk. A göcseji ember például
nehezen ejti az ú, í, û, õ
magánhangzókat. „szenlõrinci”
mondják kihagyva egy t betût.
„Lenek”, „fönek” közlekednek
és „eztet” csinálják. „Rén” a
gyerek, „pockot vesz” valaki,
tehát elbizakodott lesz. Gyak-
ran használták azt a szólást,
hogy a „bazitaiak húzzák lefelé
a napot”. A göcseji tájnyelvben
több szóláshasonlat is szere-
pel, ilyen például a „cseta”,
tehát ügyetlen kifejezés. A
kiadvány kapcsán szóba kerül-
tek a hiedelmek, mondókák,
az idõjárást megfigyelõ napok,
találós kérdések is. „Elõl megy

a kipi kopi, hátán ül a tutyi
mutyi, szeme négy, füle négy,
lába pedig huszonnégy. Mi az?”
A megfejtés: ló a lovasával.

Szakál István könyvének zá-
ró gondolataiban rámutatott,
hogy rémisztõ a magyar nyelv
romlása. Meghökkentõ kereszt-
neveket választunk, förtelmes
betûszavakat használunk, sok
idegen szót, kifejezést helyte-
lenül alkalmazunk. Szóba ke-
rült, hogy régen a tegezésnek
is szokásrendszere volt, ami
most ragályosan rosszul terjed.

A program méltóképp il-
leszkedett a Magyar kultúra
napjához is. A Kemence-ház-
ban február 18-án ulti bajnok-
ságot rendeznek, melyre idén
is várják az érdeklõdõket, ver-
senyzõket.

Pataki BalázsSzakál István által olykor idõutazáson vett részt a hallgatóság.
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Január utolsó szombatján

az asztalitenisz és az ulti ked-

velõi mérethették meg magu-

kat a faluházban.

A már hagyománynak számító

asztalitenisz-bajnoksággal pár-

huzamosan megrendezésre ke-

rült az ultibajnokság is. Ez

utóbbi hamar népszerûvé vált

a településen, hiszen a tavalyi

létszám csaknem megduplá-

zott az idei bajnokságra.

nagylengyeli

Asztalitenisz hetedszer, ulti másodszor

A

és az önkormányzat kö-

zös szervezésében megvaló-

sult programra a helyi sport-

szeretõk mellett a környékbe-

li településekrõl is érkeztek

résztvevõk.

A versengés végén a kö-

vetkezõ eredmények születtek:

A juniorok között

(Gombosszeg), a fel-

nõttek mezõnyében

Nagylengyeli Sportegye-

sület

Németh

Zsombor

Csizy Ta-

más

Káldi Zoltán

(Zalaegerszeg) bizonyult

idén a legjobbnak asztalite-

niszben. A kártyajátékosok

hosszú órákon át kitartóan

mérkõztek egymással és a me-

zõny erõsségét mutatta, hogy

az elsõ helyet végül megosztva

kapta (Lickóva-

damos, korábbi nagylengyeli

lakos) és (Nagy-

lengyel).

A szervezõk ezúton is gra-

tulálnak és köszönik a rész-

vételt mindenkinek, jövõre is

szeretettel várják az érdek-

lõdõket!

Zsohár István

Kiadja:
Kiadó-fõszerkesztõ:

Szerkesztõség:

Készült:

Zalatáj Kiadó
Ekler Elemér

8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936 Fax: (92) 596-937;

e-mail: zalataj@zelkanet.hu
ISSN 2061-358X

Göcsej Nyomda Kft. Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
Tel./fax: (92) 316-783

Közép-Zala

Az asztaliteniszezõk immár hetedszer mérték össze tudásukat.

Egyre népszerûbb az ultiverseny is. (A képeken nem a teljes
mezõny látható.)

Ha elolvasta, adja tovább!

Közép-ZalaKözép-Zala

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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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

25% kedvezményt adunk a

kupon felmutatójának

újonnan kötött lakásbiztosításának díjából!

25% kedvezményt adunk a

kupon felmutatójának

újonnan kötött lakásbiztosításának díjából!

AKCIÓ!AKCIÓ!

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

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

Tel: 0692/351-320; furdo@lenti.hu; www.lentifurdo.hu

FEDETT ÉLMÉNYFÜRDÕ LENTIBEN!

Az új élményfürdõben 4 új medence
benne különféle élményelemekkel,
óriáscsúszdával, családi csúszdával,

jacuzzival, nyakzuhanyokkal,
számos álló- és ülõmasszázshellyel,

masszázságyakkal, kisgyermekes medencével
kínál tartalmas felüdülést.

Fürdõbelépõ:
Élményfürdõ kiegészítõ jegy:

Élményfürdõ gyermekeknek
:(9,99 éves korig, szülõi felügyelettel)

2 790 Ft
800 Ft

INGYENES

FEDETT ÉLMÉNYFÜRDÕ LENTIBEN!
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• • •Bérfõzés Kereskedelmi fõzés Palackozás

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

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Nem kell a következõ nyomtatott számára várnia,

ha a laptól megszokott érdekes, kényes témájú cikkekre

kíváncsi. Elég, ha rákattint honlapunkra:

A cikkek oldalunkon meg is oszthatók!

Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

Zalatáj

www.zalatajkiado.hu

facebook

Zalatáj naponta!

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

18.30 vendégérkezés,

21.00-21.45:

Program:

19.00-tól Valentin napi Gála büfévacsora,
19.00-23.00 zenés est: Leslie Night Band,

Sztárvendég:
György-Rózsa Sándor

Érdeklõdni, asztalt foglalni (korlátozott számban)
az alábbi elérhetõségen lehet: 0620/571-0920

VALENTIN NAPI ZENÉS VACSORAEST LENTIBEN
A THERMAL HOTEL BALANCE****-ban
2017. február 18-án (szombat) 19.00 órától

Helyszín: L16 Étterem

4 fogásos büfévacsora
(2 fajta elõétel, 2 fajta leves,

4 fajta fõétel, köretek, desszertek)
Belépõ: 5 995 Ft /fõ


