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Nyár út 1.8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter,

(Folytatás a 2. oldalon)

Minőségi hússertések

novemberi, decemberi elvitellel

előjegyezhetők.Zalaszentivánon

Élve: hasítva480 Ft/kg, 680 Ft/kg

Érdeklődni: 92/393-577, 30/478-6485

Hottón elkészültek az adós-
ságkonszolidáció második üte-
mének beruházásai – tudtuk
meg polgármes-Vincze Ferenc
tertõl. Hogy egészen pontosak
legyünk, az adósságkonszolidá-
cióban nem érintett – tehát jól
gazdálkodó – önkormányza-
toknak nyújtott állami támoga-
tásról beszélünk, hiszem Hot-
tón jól gazdálkodnak a falu
pénzével, nem keverték adós-
ságba a települést. A támogatás
teljes összege 13 millió forint

Adósságkonszolidáció hottói módra
Jól sáfárkodnak a falu pénzével

volt, amelynek elsõ részét ko-
rábban folyósították és el is
használták, ezúttal a második
ütem 6,5 millió forint felhasz-
nálásáról adott tájékoztatást a
falu polgármestere.

Egy kevésbé látványos, ám
hasznos munka során a Rá-
kóczi Fõés a utca egy sza-
kaszán a csapadéklevezetõ ár-
kot és az útpadkát javították. A
lakossági igényekhez igazodva
mindkét temetõben – Hottón

A felújított iskolatemlom mellett Vincze Ferenc polgármester
ismertette az elvégzett munkákat.
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(Folytatás az 1. oldalról)
és a tele-zalaszentmihályfai
pülésrészen is – urnafal épült.
A falu egyik legszebb pontján
pedig új külsõt kapott az „is-
kolatemplom”, s belül is új fes-
tést kapott a kétfunkciós ház,
amelynek egyik felében temp-
lom, a másik részében pedig
az önkormányzati tulajdonú
épület bérleményeként tészta-
üzem mûködik. A külsõ vako-
lás és festés mellett a lábazatot
is megújították és a vízelve-
zetést is megoldották. A mun-
ka során megtisztították, felújí-
tották az épület falára épített
elsõ világháborús emlékmû-
vet, amelyen a második hábo-
rú elesetteinek a tábláját is
láthatjuk. Az emlékmû körül új
esztétikus kerítést is építettek

a régi megrongálódott helyett,
valamint új térkõburkolat is
készült a ház elõtt.

A munkához kapcsolódóan
praktikusan – bár erre már
nem futotta a támogatásból,
így saját forrásból – egyúttal
kicserélték a nyílászárókat is.

Az õsz Hottón sem múlik el
rendezvények nélkül. Vincze
Ferenc polgármester megosz-
totta velünk, hogy október 21-
én, a zalaszentmihályfai tele-
pülésrészen, a pajtaszínházban
megrendezik az évi rendes
szüreti mulatságot és pálinka-
mustrát, majd novemberben az
idõsek napi rendezvényt, de-
cemberben pedig a már ha-
gyományos betlehemes játékra
kerül sor.

Kép és szöveg: Farsang Lajos

Adósságkonszolidáció hottói módra
Jól sáfárkodnak a falu pénzével

Korábban már írtunk Tófej
és az erdélyi tele-Gyulakuta
pülés kölcsönös tiszteleten és
õszinte barátságon nyugvó
kapcsolatáról. Baráti szál köti
azonban a zalai falut a Mura-
vidéken fekvõ tele-Zsitkóc
püléshez is.

Különösen Zalában széles
körben ismeretes, hogy Deák
Ferenc Söjtö-„a haza bölcse”
rön látta meg a napvilágot, ám
ritkán esik szó a felmenõkrõl.
Nos, azok a bizonyos szálak
nagyjából ötven kilométer
hosszúak és éppen Zsitkócra
vezetnek.

A rendelkezésre álló írásos
bizonyítékok szerint a Deák
család már a 17. században a

A Muravidéken is barátságot kötött Tófej

muravidéki faluban élt. Deák
Gábor, Deák Ferenc nagyapja
is itt született és élt is egy
ideig, mígnem a és akehidai
söjtöri birtokok váltak a Deák-
család otthonává.

Zsitkócon a mai napig õr-
zik és éltetik a Deákok emlé-
két, így minden évben Deák
ünnepséget tartanak, melyre
három évvel ezelõtt meghívást
kapott a tófeji Szivárvány Dal-
kör is. A szimpátia hamar ba-
rátságot szült és a következõ év
március 15-én a zsitkóciak már
Tófejen fociztak egy baráti
mérkõzésen.

Horváth Zoltán, Tófej pol-
gármestere kiemelte: a két te-
lepülés jó kapcsolatához nagy-

ban hozzájárul(t) Bedõ And-
rea, a Mesés Hetés Zöldút min-
taprogram vezetõjének, a Len-
ti Turisztikai Egyesület alelnö-
kének közremûködése.

Bedõ Andrea és Bacsi Lász-
ló, Zsitkóc közösségi vezetõje
egyébként már hosszú ideje
dolgoznak a helyi közösségi
élet építésén. Kettejük szoros
együttmûködése, baráti kap-
csolata nagyban segítette az
elsõ találkozás létrejöttét.

Szintén Horváth Zoltántól
tudtuk meg, hogy Tófejnek is
van kötõdése a Deák csa-
ládhoz.

A zalai faluban korábban
egy a Deák-család vagyonát ké-
pezõ kvártélyház állott, mely
késõbb a posta épületeként,
majd lakóházként funkcionált.
Mára sajnos már csak a nyomai
maradtak az épületnek.

Szintén a faluban található
az a kõkereszt – ami Söjtörrõl
érkezve elõször fogadja a láto-
gatót – mely ésDeák Klára
férje Tarányi Oszterhueber
József monogramját hordozza.
A keresztet egyébként a Deák-
család állíttatta az 1800-as
években.

Lakatos György, a helyi
Közösségi Ház vezetõje már a
hátrahagyott három év emlé-
keibe avat be minket, így meg-
tudjuk, hogy a legtöbb prog-
ramra kölcsönösen hivatalosak
egymáshoz és ritka, hogy va-
lamelyik fél nem tud eleget
tenni a meghívásnak.

Mindkét fél igyekszik kicsit
beleszõni a másikat a kulturá-
lis és sporteseményekbe, mely
a barátság kezdete óta már
rendszeressé és természetessé
vált.

Az is kiderül, hogy a három
év alatt nagyon sok személyes
barátság is kötõdött, így egy-
egy látogatás alkalmával, a
program végeztével olykor a
portákon folytatódik a jóízû
beszélgetés.

A baráti kapcsolat további
erõsítésén túl céljuk kiaknázni
azon lehetõségeket, melyek
fejlesztési célokra is fordít-
hatóak.

A közeljövõben a szlovéniai
településrõl érkeznek az Õszi
Forgatagra és még ez évben
Tófej is hivatalos a Deákok
egykori falujába.

Gellén Szilárd

Zsitkóc csapata Tófejen…

A megyei és térségi lapjaihozZalatáj Kiadó
(Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala, Lenti és Vidéke,

Zalalövő és Környéke, Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd)
keres a megye minden részéből.tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu
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Szeptember 23-án, szomba-
ton került sor a hagyományos
ünnepi megyegyûlésre. Vigh
László országgyûlési képviselõ
köszöntötte a megyeháza Deák-
termét megtöltõ ünneplõ kö-
zönséget. Mint mondta, Zala me-
gye fejlõdése összhangban van
az ország jól látható gazdasági
növekedésével. Noha a beruházá-
sok zöme a városokhoz köthe-
tõ, a fejlõdés a megye minden
települését kedvezõen érinti.

A közgyûlés ünnepi szóno-
ka , a Kúriadr. Darák Péter
elnöke volt, aki érzelmi töltésû
beszédében (hiszen zalai szár-
mazású és a Zala Megyei Bíró-
ságról került Budapestre) idõ-
rendben sorolta azokat a zalai
vagy a megyéhez kötõdõ híres-
ségeket, akik nem csak e tér-
ség kiválóságai voltak, hanem
nemzetközi téren is letették
névjegyüket.

Dr. Pál Attila, a Zala Me-
gyei Közgyûlés elnöke az el-
múlt év eredményeit ismertet-
te a hallgatósággal:

– Bátran kijelenthetõ, hogy
a megye lakóival közösen tör-
ténelmi pillanatokat élünk meg.
Az, hogy ilyen mértékû fejlesz-
tési forrás egyszerre rendelke-
zésre álljon, nagyon ritka egy
térség életében. De továbbra
sem szabad elfelejteni a sok-
sok kis település kérését, azaz
szükség van a megye mellékút
és kerékpárút hálózatának fo-
lyamatos felújítására, figyelem-
be véve a GDP adta lehetõsé-

Amit Zala ad a hazának…
geket. A megyék rangsorát néz-
ve, folyamatos kihívást jelent Za-
lának a havi nettó átlagkere-
setek növelése. A fejlõdés, a si-
ker, az emberek tehetségében,
szorgalmában és teljesítmé-
nyében rejlik. Zala megye si-
keres, ezt az mutatja, hogy ki-
emelkedõ tehetségei vannak.
Szorgalmasak az itt élõ embe-
rek és kiváló teljesítményre
képesek. Olyan, a megyéhez
kötõdõ polgárok lakják, akik
büszkék arra, hogy õk zalaiak
– mondta többek között.

Ezt követõen került sor a
díjak átadására, amiket dr. Da-
rák Péter és dr. Pál Attila nyúj-
tott át.

Zala megye díszpolgára lett
a zalaegerszegi születésû Feke-
te György, a Magyar Mûvészeti
Akadémia elnöke, a díjat sok
évtizedes kimagasló, a magyar
kultúráért végzett alkotói és
közéleti munkásságáért, Zala-
egerszeg és Zala megye kultú-
rájának példaértékû támoga-
tásáért kapta.

Zala Megye Közigazgatás-
áért díjat vehetett át Becze
Ferencné, nyugalmazott igaz-
gatási ügyintézõ, aki a pákai
helyi közigazgatásban 40 éven
keresztül végzett kiemelkedõ-
en magas színvonalú munkát.
Zala megye Egészségügyéért
díjat kapott dr. Tege János
keszthelyi sebész fõorvos, ma-
gas fokú szakmai felkészült-
ségért, több évtizedes kiváló
sebészi munkájáért. Szociális

Gondoskodásért díjat érde-
melt ki lentiGróf Ferencné
nyugalmazott intézményveze-
tõ a kisgyermekek napközbeni
ellátása területén 40 éven át
kifejtett kimagasló és példaér-
tékû munkájának elismerésé-
ül. Zalai Pedagógus díjat nyúj-
tottak át Csordásné Fülöp Edit-
nek, a tevékenységéért, a me-
gyei és országos versenyeken
kimagasló eredményeket elért
diákjai felkészítéséért. Zala
Megye Sportjáért díjat kapott
Szatmári Zsolt, nagykanizsai
birkózó vezetõedzõ, kiemelke-
dõ sportolói, edzõi és sport-
szervezõi munkássága elisme-
réseként. Ezt a díjat vette át
Mányoki Attila hosszútávúszó
több mint két évtizedes ki-
emelkedõ sportolói pályafutá-
sáért. Zalai Civil Társadalomért
és Nemzetiségekért díjat ka-
pott , a ZalaKonczér Katalin
megyei kulturális egyesületek,
civil szervezetek és a horvát
nemzetiség, a horvát-magyar
kapcsolatok érdekében vég-
zett áldozatos tevékenységé-

ért. Zala Megyei Fejlesztéséért
díjat érdemelt ki Szabadics
Zoltán, a Szabadics Zrt. el-
nöke, Zala megye gazdaságá-
nak fejlesztésében és közös-
ségi életében több évtizede
meghatározó szerepvállalásá-
ért. (A díjat távollétében fele-
sége, Szabadosné Rádi Éva vet-
te át.) Ezt a kitüntetést kapta
Pikó Gábor mûszaki referens,
Vonyarcvashegy fejlõdését se-
gítõ, magas színvonalú telepü-
lésmérnöki munkájáért. A köz-
gyûlés Zala György díjat ado-
mányozott Takács-Szencz Lí-
via festõmûvésznek kiemelke-
dõ, egyedi és sokoldalú képzõ-
mûvészeti munkájáért.

Fekete György, Zala megye
újdonsült díszpolgára a kitün-
tetettek nevében mondott kö-
szönetet az elismerésért. Dr.
Sifter Rózsa kormánymegbí-
zott pohárköszöntõjében gra-
tulált a kitüntetetteknek.

E.E.
(Részletesebb anyagunk

megtalálható: www.zalataj
kiado.hu, 2017.09.25.)

Az idei kitüntetettek a díszvendégekkel.

EFOP-1.3.5-16-2016-00928
azonosító számú „Társadalmi
szerepvállalás erõsítése és kö-
zösségek fejlesztése a Tuttu
Mikka-Makka Gyermek és If-
júsági Egyesület szervezésé-
ben” címû pályázat kereté-
ben az egyesület az idei és a
jövõ évben kerékpár túrákat
szervez.

Elsõ alkalommal a pályázat
keretében megvalósuló túrára
szeptember 23-án került sor.
Délután kettõkor találkozott
egy minden korosztályt fel-
ölelõ 20 fõs lelkes csapat a
petrikeresztúri kultúrház elõtt.

Annak sem kellett lemon-
dania a programról, akinek
nem volt saját kerékpárja, mi-
vel az egyesület egy húsz ke-
rékpárból álló „flottát” vásárolt

Göcsej „felkerekezése”
a pályázat keretében. Gondol-
tak az egész kisgyerekekre is,
számukra két gyerekülést sze-
reztek be, hogy õk se marad-
janak ki a Göcsej „felkerekezé-
se” programsorozatból, szem-
lélõdve ismerjék meg lakó kör-
nyeztük szépségét.

Az útvonal Petrikeresztúr-
Nagylengyel-Gellénháza-Or-
mándlak-Petrikeresztúr volt, a
23,2 km-es távot mindenki tel-
jesíteni tudta. A csapat végig
együtt ment, a kisebb pihenõk
során gyönyörködtek a szép
õszi idõjárásban, a göcseji táj-
ban, a borospincékben, kõke-
resztekben.

A programsorozat folytató-
dik, örömmel várják a lelkes
kerékpárosokat a további tú-
rákra, melyek távja egyre hosz-

szabb lesz. Biciklit kölcsönöz-
ni a túrákra ingyenesen lehet.
A program Széchenyi 2020

Emberi Erõforrás Fejlesztési
Operatív Program keretében
valósult meg.
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* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, ,Flamot

vagyis Végsõ búcsút azonban nem veszünkFarkas Lászlót.
tõle, hiszen egyéniségére, bölcsességére, atyai barátságára
mindig emlékezni fogunk. Arról nem is beszélve, hogy rajzai,
írásai itt vannak velünk.

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

* Múltidézés Flam rajzaival

(2001.02.22.)

(2001.03.08.)

(2001.06.07.)

„Egy nagy cél érdekében”…

– Gondolj bele, Krisztiánka, ha 2,8 alá esik az osztályátlag,
a végén még nem vesznek be minket az Unióba!...

Nehéz napok

Mikor a benzin, mikor a gázolaj…

– Rádumáltál, hogy a nyolcvanezres szmokingomban
menjek az APEH-bálba, most hogy a francba írjam be, hogy
1218 forint volt az éves nyereségem?!

– Tudja, Kovácsné, velünk nem tud kicseszni a MOL. A ben-
zines mellé vettünk egy dízeles verdát is…!

Támogatást nyert Nagylengyel Község Önkormány-
zatának Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program keretén belül, a „A foglalkoztatás és az élet-
minőség javítása családbarát, munkába állást segítő
intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” (TOP-
1.4.1-15-ZA1) című pályázati felhívás keretében meg-
valósuló „Óvodafejlesztés és mini bölcsőde kiala-
kítása Nagylengyelben” című, TOP-1.4.1-15-ZA1-
2016-00015 azonosító számú pályázata.

A fejlesztés átfogó célja a kisgyermeket nevelők mun-
kavállalásának támogatása, a családok segítése, az ap-
rófalvas térségekben élő hátrányos helyzetű gyermekek
minél korábbi életkorban történő megsegítése. A
beruházás specifikus célja Nagylengyel és ellátási kör-
zetében (összesen 4 kistelepülés) a 3 éves kor alatti
gyermekek napközbeni elhelyezését és a 3-6 éves
gyerekek óvodai elhelyezését támogatása, minőségi fej-
lesztése. A gyermekjóléti alapellátásokhoz (mini böl-
csőde), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés
javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése az
érintett térségben. Konkrét cél óvodai fejlesztés esetén
fejlesztő szoba kialakítása 14,84 m -en, tornaszoba épí-

2

tése 31,64 m -en. Az óvodai és bölcsődei feladatokhoz
2

kapcsolódó adminisztrációs feladatokhoz térben jól elkü-
lönülő (tetőtér) irodai egység kialakítása; mini bölcsőde
esetén bölcsődei foglalkoztató, öltöző, mosdó egység
kialakítása (33,81 m ) bővítéssel. Az épület megújítása

2

és bővítése mellett átalakítás történik a játszóudvaron
(kötelező bölcsődei játszóudvar kialakítása) és a hiányzó
parkolók is megépülnek. A felújítási, átalakítási és bőví-
tési munkákhoz kapcsolódik a feladatellátáshoz szük-
séges eszközök beszerzése.
A projekt teljes költsége: 76106 311 Ft
Ebből támogatási összeg: 74 996 311 Ft
A projekt időtartama: 2017.06.15- 2018.09.30.
A fejlesztés keretében óvodafejlesztés történik kapacitás-
bővítés nélkül (40 férőhely) és kialakításra kerül egy mini
bölcsőde (7 férőhely), jelenleg 5 bölcsődei férőhellyel
rendelkezik az intézmény. A fejlesztés után 1 épületben
működik majd a két egység, közös szervezetben, de
önálló szakmai követelmények mentén.

A pályázat azonosítószáma:
TOP 1.4.1.-15-ZA1-2016-00015
A megítélt támogatás: 74 996 311 Ft.
Várható fizikai befejezés: 2018. szeptember 30.
KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI
UNIÓ TÁMOGATÁSÁT!

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2017.09.12.
NAGYLENGYEL KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

TÁMOGATÁST NYERT NAGYLENGYEL KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK A TOP 1.4.1.-15-ZA1 AZONOSÍTÓ
SZÁMÚ KONSTRUKCIÓBAN BENYÚJTOTT PÁLYÁZATA
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Plébániánkon 2 éve alakult
meg a , mely-Karitász csoport
ben mind a 6 település önkén-
tesekkel képviselteti magát.
Szeptember 23-án a szombat-
helyi Egyházmegyei Karitász
közösségi napján, Szent Erzsé-
bet ünnepén jártunk Kör-
menden.

Zalai vargányás sertésto-
kánnyal neveztünk be a fõzõ-

„Karitász ünnepen jártunk Körmenden”

versenyre, ahol az egyházköz-
ség 4 településérõl érkezõ
„kukták” munkáját koordinálta
Menyhárt László képviselõtár-
sunk. A sok más finom étel
mellett, melyek a szomszédos
kondérokban készültek, na-
gyon finomnak bizonyult a kis
csapat étke. Szakácsunk jó
ízlésével, mindenféle belevaló
hozzáadásával szép eredmény-

hez vezette a csapatot. A hely-
ben biztosított alapanyagokat
„megbolondítottuk” finom za-
lai vargányával és a konyha-
kertekbõl szedett paprikával,
paradicsommal, hagymával, és
természetesen a házi zsír és a
vörösbor sem rontotta el az
„alkotást”. Az étkünk ízlett a
zsûrinek, bár a babért nem mi
vittük el, szép helyezéssel ju-
talmazták a munkánkat. A fi-
nom tokányt otthon készült
házi nokedlival kínáltuk, desz-
szertnek pedig számtalan po-
gácsa, kalács, sütemény került
ki ügyes asszonyaink keze alól,
de a közel 120 palacsinta is
pillanatok alatt elkelt....

Hittanosaink közremûkö-
désével a Szent Erzsébet ver-
senyben is jeleskedtünk, a 8

induló csapatból a 2. helyezést
értük el. A délelõtti szent-
misén a zsúfolásig megtelt
templomban dr. Székely János
püspök atya gondolatait hall-
gattuk, nagyon szép lelki él-
mény volt az Eucharisztia kö-
zös ünneplése. A tófeji Szivár-
vány dalkör ebéd után szó-
rakoztatta a jelenlévõket, a
testi-lelki töltekezés után üdítõ
volt a vidám dalcsokor, melyet
a közönség szeretettel és nagy
tapssal fogadott. Pusztaede-
rics 8 fõvel – köztük a fõsza-
káccsal – volt jelen, de minden
résztvevõ, legyen Baktüttös-
rõl Tófejrõl Gutorföldé-, vagy
rõl nagy szeretettel és egy kis
hazaival járult hozzá a nap
sikeréhez.

Gál Lászlóné

Szent Erzsébet ünnepén Körmendre látogattak.

Nagylengyelben 17 éve,
2000. szeptemberében adták
át az új faluház épületét, ezért
azóta is minden évben ezek-
ben a hetekben kerül sor a
falunapra. Idén a hónap má-
sodik szombatján – szerencsé-
sen idõzítve – napsütéses idõ-
ben zajlott a rendezvény. Bár
az idõjárás a szabadtéri mun-
káknak és a szüretnek is ked-
vezett, ennek ellenére szép
számmal voltak érdeklõdõk.
Az egész napos program fõzõ-
versennyel indult, amelyen a
helyi csapatok (nyugdíjasklub,
óvoda, polgárõrség) mellett, a
zalatárnoki Gastro Klub is
képviseltette magát. Verse-

Színes falunap Nagylengyelben

nyen kívül pedig egy gellénhá-
zi család is részt vett a fõzésen,
õk a kemencében készítettek
finomságokat. A barátságos
viadalt végül az ovis tündérek
csapata nyerte, akik „Rákóczi
kedvencével” kápráztatták el a
zsûrit. A bírák nehezen tudtak
dönteni az étkek kóstolásánál,
hiszen a csapatok igazán kitet-
tek magukért. A végeredmény
jól tükrözte a kiváló munkát:
egy-egy ponton múltak csak a
helyezések.

Az õszi falevelekhez hason-
lóan igazán színes volt a dél-
utáni programkínálat, amely-
bõl gyermekek és felnõttek
egyaránt válogathattak. A pet-

rikeresztúri Tuttu Mikka-Mak-
ka Gyermek és Ifjúsági Egye-
sület játszóházzal várta a kiseb-
beket, aNémeth-Lucz Anita,
zalaegerszegi Család- és Gyer-
mekjóléti Központ munkatár-
sa csillámtetoválást készített. A
gyerekek az elektromos kis-
autóik teljesítményét is meg-
mérethették az akadálypályán,
a mozgásra vágyó kicsik pedig
a trambulinban és az ugráló-
várban szórakozhattak. A na-
gyobbak figyelemmel kísérhet-
ték a felnõttNagylengyeli SE
és tartalék csapatainak bajnoki
labdarúgó-mérkõzéseit, kézmû-
ves söröket kóstolhattak és

szintén kézzel készített textil-
termékek, szappanok, kerámiák
közül válogathattak. A családok-
ra is gondoltak a szervezõk,
hiszen a Göcsej Kutya Klub
jóvoltából a négylábúak gaz-
dáikkal együttmûködve ügyes-
ségi és agility feladatokat tel-
jesítettek, a Gombosszegi Lo-
vasudvar pedig látványos lo-
vasbemutatóval érkezett. Az esti
kulturális mûsorban a helyi
mûvészeti csoportok mellett, a
Zalai Táncegyüttes fiatal tán-
cosai, az Alibánfai Ripacsok
színjátszói, valamint a zala-
egerszegi Hevesi Sándor Szín-
ház Bot Gáborszínészei és
Debrei Zsuzsanna szórakoz-
tatta az egybegyûlteket, majd a
hajnalig tartó bálban a Laza
duó táncoltatta meg a társaságot.

Scheiber Veronika
A Zalai Táncegyüttes fiatal táncosai.

Bemutatót tartott a Göcsej Kulyaklub.

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!
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Az elmúlt években a helyi
gazdaság fejlõdése, a piacké-
pes kereslet növekedése, és a
különbözõ támogató konstruk-
ciók következtében jelentõsen
emelkedett azZalaegerszegen
új társasházak és családi házak
építésére vonatkozó megkere-
sések száma. Ezekrõl adott
tájékoztatást Balaicz Zoltán
polgármester:

A társasházak építésére in-
dított beruházások 2016-2017
években:

2016. év: Mártírok út 6 la-
kás - megépült, illetve haszná-
latba vett; Bocskai utca 4 lakás
+ iroda - kivitelezés folyamat-
ban; Kinizsi utca 4 lakás+iroda
- kivitelezés alatt; Dózsa György

Jelentõsen nõtt a társas- és családi házak építése
438 új otthon Zalaegerszegen

utca 4 lakás - építés alatt; Color
I. ütem 16 lakás (volt iroda-
épület átépítés, bõvítés) - el-
készült, illetve használatba
vett; Color II. ütem 32 lakás -
építése 2017-ben megkezdõdött.

A Bíró Márton utcai 18
lakás, illetve a Mikes Kelemen
utcai 4 lakás vonatkozásában
építési engedély került kiadás-
ra, azonban ezek építése csak
2017-ben kezdõdött meg.

A 2016-os évben 88 lakás
volt betervezve, ebbõl elkészült
22, kivitelezés alatt áll 44 la-
kás, 22 építése esetében pedig
új építéshatósági eljárás indult.

2017. év: a volt „Kerámia”
területén Favorit Lakópark I.
ütem 32 lakás - építés alatt;

Jókai út I. ütem 15 lakás -
meglévõ épületek, óvoda, lakó-
ház bontása folyamatban; Ne-
szele lakópark I. ütem 14 lakás
- kivitelezés építési naplóban
megkezdve; Jókai út 4 lakás +
iroda - építés alatt; Mikes K. u.
4. lakás + iroda - építés alatt;
Bíró Márton u. 16 lakás + iroda
- kivitelezés folyamatban; Tán-
csics u. „Kisherceg” 21 lakás -
meglévõ épületek bontása
folyamatban; Bíró Márton út
19 lakás - építési engedély
kiadva, de még nem jogerõs.

Építési engedély kiadása
elõtt áll a Hunyadi - Koszto-
lányi utca sarkán létesülõ 6
lakást és üzletet tartalmazó
társasház, a Jákum utcában
két ütemben megépülõ 18 la-
kásos társasházra elvi építési
engedély került kiadásra, vala-
mint az I. ütemnél 9 lakás
építési engedélyezése folya-
matban van.

Az engedélyezett lakások
száma 2017-ben 125, ebbõl 85
lakás építése, valamint terület-
elõkészítése folyamatban van,
illetve 40 lakás építése a kö-
zeljövõben kezdõdik el.

Egyeztetések folynak, vala-
mint tervezési szakaszban van-
nak az alábbi társasházak: Fa-
vorit lakópark II. és III. üteme
56 vagy 64 lakás; Mártírok
útján egy 14 és egy 25 lakásos
társasház; Jákum utca II. ütem
9 lakásos társasház; Neszele
városrészben további két 14

lakásos társasház; Dózsa György
út és sarok 16 lakásos társas-
ház; Batthyány- Kölcsey sarok
6 lakásos társasház; Jókai utca
II. ütem 8 lakás; Virág Benedek
- Pintér Máté utca sarok két
telek, 2 x 4 lakás.

Balaicz Zoltán a családi
házak építésérõl is részletes
képet vázolt fel:

2016. év: magánszemélyek
42 új családi ház építését
kezdeményezték; családi ház
bõvítésére, felújítására szintén
42 esetben került sor.

2017. év: új családi házra
35 esetben tettek egyszerû be-
jelentést, vagy kértek építési
engedélyt; 25 esetben lakóház-
bõvítést jelentettek be, 4 eset-
ben gazdasági épületet bõví-
tettek lakóépületté, további 4
gazdasági épület pedig rendel-
tetés-módosítással válhatott la-
kóházzá. A lakóházépítés egy-
szerû bejelentése okán az ada-
tok hétrõl hétre változnak.

Összegezve elmondható,
hogy hamarosan 196 új társas-
házi lakás biztosan szolgálja
majd a lakáskeresõket, továbbá
77 új családi házzal bõvült a
város. Ha a tervezett – építési
engedéllyel még nem rendel-
kezõ – lakásberuházásokat is
figyelembe vesszük, további 7
társasházban 166 lakással –
összességében 438 otthonnal
tovább növekedhet az új, kor-
szerû és energiatakarékos la-
kásállomány.

Építkezés a Kerámia-parkban…

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj
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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

AKCIÓ!AKCIÓ!

HITEL, BIZTOSÍTÁS, INGATLAN
19 év szakmai tapasztalattal

• Ingatlan hirdetésfelvétel 92 ingatlanos weblapra!

első negyedéves díját ajándékba adjuk a kupon felmutatójának!első negyedéves díját ajándékba adjuk a kupon felmutatójának!

Újonnan, nálunk kötött

lakásbiztosításának

Újonnan, nálunk kötött

lakásbiztosításának

• Személyi kölcsönök, 75 éves életkorig, minimálbértől,

vállalkozóknak, őstermelőknek is. Készpénzben kapott fizetés,

meglevő hitel nem akadály. Adósságrendezésre is!

Lakáshitelek, felújítási hitelek, induló banki költségek•

nélkül is. Adósságrendezés. CSOK ügyintézés.

28 biztosító társaság kínálata egy helyen: lakás,- kötelező•

gépjármű,- casco,- utas,- élet,- baleset,- nyugdíj,- vállalkozói,

- mezőgazdasági, ipari biztosítások.

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Teskánd községben 7 éve
mûködik a , mintKemence-ház
közösségi szintér. Sokan még
ma is furcsának találják az
intézmény elnevezését. Hogy
miért lett Kemence-ház? An-
nak idején lakossági vélemé-
nyeket kikérve nevezte el a
képviselõ-testület az Integrált
Közösségi Szolgáltató Tér pá-
lyázaton nyert fejlesztésbõl
megvalósult közösségi házat.
A teskándi IKSZT tehát a Ke-
mence-ház, melyet a névadó
annak idején a régi jegyzõség-
hez kapcsolódó épület kony-
hájában található kemence
után stilszerûen jelölte így, és
ami a teskándi képviselõk
tetszését is elnyerte

A település közösségi szin-
tére tehát ez a ház. Az intéz-
mény különféle szolgáltatáso-
kat is nyújt a település lakói
számára; számítógépek inter-
netes elérhetõséggel, doku-
mentumok nyomtatása és
fénymásolása, könyvtári szol-

Õszi programok a teskándi Kemence-házban
gáltatások. A könyvtárba való
beiratkozás ingyenes és a Deák
Ferenc Megyei Könyvtárnak
köszönhetõen havonta frissül
az állomány. Az olvasók sok-
féle regény és ismeretterjesztõ
könyv között válogathatnak, de
járnak a házba folyóiratok is,
mint a Nõk Lapja, a Vidék Ize,
a Lakáskultúra, a Praktika vagy
a Kismama

A Kemence-házat ki is le-
het bérelni különféle családi,
baráti összejövetelekre, kö-
szöntésekre, rendezvényekre.
A ház nyitott minden korosz-
tály számára, a számítógépes
játékok mellett csocso és szá-
mos társasjáték is rendelkezés-
re áll, akár egy-egy baráti kö-
zösségi is rendezhet itt tár-
sasjáték partit. A Nemzeti Mû-
velõdési Intézet Közmunka-
programjának köszönhetõen
két kulturális közfoglalkozta-
tott segíti a munkát.

A ház az idei õszön is kü-
lönféle programokkal várja a

lakosságot. Október 8-án zenés
délután keretében lép fel Ke-
lemen Gyula Énekmondó, az
együttes tagja. Õt a tavalyi ka-
rácsonyi koncertrõl ismerhetik
a teskándiak. Október 23-án
pedig 1956-os forradalomról
való megemlékezésre kerül sor
a Kemence-házban. Az õsz
folyamán érdekességnek szá-
mító elõadást is szerveznek az
intézményben, a pálinkafõzés
alapjait is megismerhetik az
érdeklõdõk. A kézmûvességet
kedvelõk pedig mandalakészí-
tõ foglalkozáson vehetnek részt.
Az advent jegyében lesz ko-

szorúkötés és karácsonyváró
program is.

Emellett természetesen a
ház konyhája is használható,
újra indul a fõzõtanfolyam, s
ha van érdeklõdõ, akkor a fia-
talokat megtanítják a régi ha-
gyományos zalai parasztételek
készítésére és begyújtják a
kemencét.

A Kemence-ház számos programnak ad otthont.

Ha elolvasta, adja tovább!

Közép-ZalaKözép-Zala
Értesüljön híreinkről,

írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!

Keresse ott a
adatlapját,Zalatáj Kiadó

és a Tetszik gombra
kattintás után

értesülhet
internetes tartalmainkról is.

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Itt az ideje a konyhát fel-
újítani – mondta Erika. Ti-
bor fejben végig is gondolta
a teendõket, melyik szak-
emberrel kell majd egyez-
tetni. Mint a terasz felújí-
tásnál, ez sem lesz bonyo-
lultabb. A színeket, meg az
anyagokat majd a felesége,
Erika eldönti.

Tibor cselekvési terve
abban az esetben mûködött
is volna, ha Erika másnap
nem azzal az érzéssel ébred,
hogy ha már felújítjuk a
konyhát, nem ártana pár
dolgon javítani. A sütõ ne
legyen ott lent, hanem ma-
gasabbra kellene beépíteni,
így jobban lehetne látni,
hogy áll az étel, kell-e még
tovább sütni, és takarítani is
sokkal könnyebb lenne. A
fõzõlap mellett több helyre
lenne szükség.

A mosogató akkora le-
gyen, hogy nagyobb edé-
nyeket is el lehessen mosni
benne. A mosogatógép jobb
lenne, ha a másik oldalra
kerülne, mert most nem
esik kézre pakoláskor. Több
fiókra lenne szükség. A hû-
tõt is át kellene rakni más-
hova, mert most a lehetõ
legrosszabb helyen van.

Tibor Erikát hallgatva rá-
jött, ez így bonyolultabb
lesz, mint gondolta, mert
sem a villanyszerelõ, sem a
gépész, sem a burkoló, de
még a festõ sem fogja tudni
megmondani, ezt hogyan
lehet összehozni. Ide egy
olyan szakember kell, aki-
nek vannak ötletei, és tud
konyhát tervezni. Meg tudja
mondani, kinek, mit kell
tennie ahhoz, hogy a kony-
ha olyan legyen, amilyen-
nek Erika szeretné.

Tibor szerencsére olvas-
ta ezt az újságot és felhívott
bennünket…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Ki mondja meg…

Ha szeptember,
akkor szüret, ha vé-
geztünk a szürettel,
akkor persze jöhet
a szórakozás, az ün-
nep. Ez így volt
idén is, a hónap
végén ismét felvo-
nult Babosdöbréte
apraja-nagyja.

A korábbi évek-
hez képest még
többen, még színe-
sebbek voltunk, na-
gyon jó hangulat-
ban telt a délután.
A sor elején ékes

Szüreti felvonulás Babosdöbrétén

lipicai paripák voltak, utánuk
sorban jöttek a szõlõvel, vi-
rággal díszített járgányok. Min-
den plató, utánfutó dugig
megtelt a résztvevõkkel, cigá-
nyokkal, magyar lányokkal, le-
gényekkel, lisztezõ gyerekek-
kel és most sem maradt otthon
a bíró, a bíróné, a kisbíró és
Ludas Matyi sem.

A vonulókat útjuk során egy-
re több porta elõtt terített
asztal várta finomságokkal. A
hosszú, 3-4 órás út után a dél-

utánt a régi kastély elõtt tá-
bortûz zárta szalonna-kolbász-
sütéssel.

A nap legfontosabb hoza-
déka a rendezõség szerint,
hogy a közösség összetarto-
zása mindig szorosabb legyen,
és hogy gyermekeink, akik
igazán nagyon élvezik az ilyen
és ehhez hasonló esemé-
nyeket, életük során mindig
megemlegessék, hogy hon-
nan indultak, hova tartoz-
nak, bárhová is sodorja õket
az élet!

Köszönet illet mindenkit,
aki munkájával, ötletével, rész-
vételével hozzájárult a nap si-
keréhez!

Babosdöbréte Község
Önkormányzata
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Tóth Ágnessel Mozgás-, a
sérültek és Fogyatékkal Élõk
Egyesület elnökével beszélget-
tünk tervekrõl és munkájukról.

– Mit lehet tudni az egye-
sület munkájáról?

– A Mozgássérültek és Fo-
gyatékkal Élõk Egyesülete
2016 nyarán jött létre Nagy-
páli székhellyel. Az új, több-
féle fogyatékosságot felkaroló
egyesület alapítását azért érez-
tük fontosnak, hogy nagyobb
lehetõséget kapjunk az önálló,
modern kezdeményezések,
programok megvalósítására.

A megye egész területén
járunk érzékenyítõ foglalkozá-
sokra a CSEÖH-el közösen,
nyáron pedig szabadtéri kö-
zösségi rendezvényeken mu-
tatjuk be érzékenyítõ foglalko-
zásainkat. Az Esélyegyenlõségi
napon megrendezett csörgõ-
labda bajnokságra csapatot
állítottunk ki, a hozzá kapcso-
lódó esélypartinkat hagyo-
mányteremtõ szándékkal hív-
tuk életre a fogyatékkal élõk
ellátásával foglalkozó intézmé-

Együttmûködés a zalai fogyatékkal élõk és mozgáskorlátozottak fejlesztéséért

nyek, szervezetek, érintettek,
érintett szülõk részére, akik
napi, heti, havi szinten igaz
találkoznak szakmai munká-
juk során, de az az este egy
kötetlen, laza pár órára talán
kizökkentette õket a rohanó
hétköznapokból, amit igye-
keztünk színes tartalommal
megtölteni.

Rendszeresen támogatjuk
a Gondoskodás Egyesített Szo-
ciális Intézmény Napraforgó
Otthonát Pózván a Látásfo-
gyatékosok Zalaegerszegi Kis-
térségi Egyesületének tagjai-
val. Egy lakhegyi vállalkozó
önzetlen felajánlásával gyü-
mölcsfákat ültettünk, a gyerek-
napi palacsintasütésbe eger-
vári asszonyaink segítettek be,
valamint magánszemélyeknél
feleslegessé vált járólapot,
csempét adományoztunk. Ha-
gyományõrzõ, hagyományo-
kat felelevenítõ programun-
kat célzottan a fogyatékkal élõ
és a speciális étrendre „kény-
szerülõ” sorstársainknak szer-
vezzük.

Kiemelkedõ figyelmet és
elismerést kapott az „ÉN IS
SZÉP VAGYOK! elnevezésû
saját szervezésû programunk.
A Fogyatékosság Világnapja al-
kalmából 2016. december 3-án,
stílustanácsadással egybekö-
tött élményfotózást rendez-
tünk különbözõ fogyatékkal
élõ gyermekek és felnõttek
számára. Tervezünk egy él-
ménynapot – Együtt a szivár-
vány hátán – címmel a megye
fogyatékossággal élõ szemé-
lyeket tömörítõ intézményei-
nek. Ebben együttmûködõ
partnerünk a Zala Megyei
Szociális és Gyermekvédelmi
Fõigazgatóság. Augusztusban
a Marosvásárhelyi Fogyatékkal
Élõk Egyesületével, együttmû-
ködési megállapodást írtunk
alá, készülnek mindkettõnk
részérõl a tervek közös prog-
ramjainkra.

Esélykupa címû sportna-
punk az uborkaszezonban
egyaránt szólt fogyatékkal élõ-
höz, egészségeshez, aki spor-
tolni, játszani, csak egysze-
rûen kimozdulni szeretett vol-
na a falak közül a szabadba,
minden korosztály talált ma-
gának hasznos idõtöltést. A
Védõháló a családokért címû
kétnapos projekt lebonyolítá-
sában vettünk részt érzé-
kenyítõ standunkkal.

– Van segítség ebben a ki-
emelkedõ munkában?

– A kezdeményezéseinket
nagyban támogatta Egervár
Község Önkormányzata és
számos alkalommal voltak há-
zigazdáink rendezvényeink-
nek. Gyerkó Gábor polgár-
mester minden segítséget
megadott és további együtt-

mûködést ígért a nemes cél
érdekében. Ebbõl az apropó-
ból döntött úgy egyesületünk,
hogy a tevékenységét ezen a
településen kívánja továbbiak-
ban folytatni, s számos továb-
bi rendezvény megvalósítását
tervezzük együtt-közösen.
Programjaink megvalósításá-
hoz folyamatosan forrásokat
keresünk és kapunk támoga-
tásokat, mely nagyban segíti
érzékenyítési tevékenysé-
günket.

A céljainkat nem csak civil
szervezetek, önkormányzatok
támogatják, hanem a vállalko-
zások is nagy örömmel segítik
elképzeléseinket. Fücsök Ni-
koletta RF Consulting Kft., az
képviselõje is hosszútávú
együttmûködésérõl biztosí-
tott, melyet további források
keresésével, közös pályázatok
megvalósításával, további szak-
mai programok megrendezé-
sével és egyéb felajánlásokkal
támogat. A Segítség Egyesü-
letünk, valamint az érintett
célcsoport számára nagyon
fontos lehetõséget biztosít és
jó érzéssel tölt el sérült em-
bertársainkra való odafigyelés
ezen módja.

Minden rendezvényünk-
nek egy az üzenete: Nagyon
nagy szüksége van ezen tár-
sadalmi rétegnek a nyilvános-
ságra, minél szélesebb réteg
ismerje meg életünket, szeret-
nénk a társadalom ép tagjait
minél közelebb hozni fogya-
tékkal élõ társainkhoz, minél
szélesebb körben érzéke-
nyíteni szakmai programok-
kal, hisz esélyügy terén bõven
van mit tennie a társada-
lomnak.

Tóth Ágnes (jobbról) és Fücsök Nikoletta.

Hungarikum

Hungarikum

• • •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

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Közép-Zala

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Hirde
ssen

nálu
nk !

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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„Hurrá Suli!” címmel szer-
vezett családi életre nevelési
képzést a Tuttu Mikka- Makka

Gyermek és Ifjúsági Egyesület

szeptember elsõ hétvégéjén. A
petrikeresztúri családokat és
az egyesület máshol élõ tagjait
várták a szervezõk. A 36 fõs
lelkes csapat kisbuszokkal vá-
gott neki a Balaton-parti tele-
pülés, felkeresé-Zamárdi

sének.
A Zamárdi Kalandparkban

három korosztályra osztották a
csapatok: gyerekek, junior és

Újra kalandparkban jártak a petrikeresztúri családok

felnõtt. Mindhárom korosztály
az adott életkornak megfelelõ
kihívásokkal találta szemben
magát az egész napos képzés
során. A felszerelést, beülõket,
csörlõket felvéve 120-140-400
cm magas kötélpályákra men-
tek a résztvevõk, miután tel-
jesítették a betanulást az ani-
mátor segítségével.

Az ügyességet, bátorságot
és erõt kívánó feladatok min-
denkinek kihívást jelentettek.
A felnõttek, fiatalok a tér-
iszony leküzdésével is próbára

tették bátorságukat. A csúsz-
kapályán a legbátrabbak egy
14 méter magas toronyból
csúsztak át a tó felett.

Az élményparkban lehetõ-
ség volt kipróbálni a kisvo-
natozást, az aranymosást, vízen
buborékban pörgést is. A fel-
adatok során mindenki szem-
benézett saját képességeivel,
bátorságával. Sokszor a félel-
mek legyõzésében az együtt
mászó társ volt segítségükre,
aki átlendítette a holtponton.
A fáradt és adranelinnal telt

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

36 fős csapat járt Zamárdiban.

családokat finom ebéddel ven-
dégelte meg az egyesület.

A képzési sorozat a jövõ
évben is folytatódik. A prog-
ram minden résztvevõ számá-
ra ingyenes volt, mert az EFOP-
1.3.5-16-2016-00928 azonosító
számú „Társadalmi szerepválla-
lás erõsítése és közösségek fej-
lesztése a Tuttu Mikka-Makka
Gyermek és Ifjúsági Egyesület
szervezésében” címû pályázat
a Széchenyi 2020 Emberi Erõ-
forrás Fejlesztési Operatív Prog-
ram keretében valósult meg.
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A Zala Megyei Közgyûlés
2017. szeptember 28-i ülésén
dr. Kaszás Anita igazgató
adott tájékoztatást a Zala Me-
gyei Adó- és Vámigazgatóság
mûködésérõl, a tevékenységük-
kel kapcsolatos fõbb zalai ada-
tokról, és fejlesztési terveikrõl.
Egyebek közt elmondta, hogy
bár a kiemelt adóbevételek te-
kintetében Zala megye rész-
aránya az országos bevételek-
nek csak 1,2 %-át teszi ki, je-
lentõs ügyfélforgalmat bonyo-
lítanak, így 2017. elsõ félévé-
ben közel 59 ezer ügyfél for-

Hogyan adózik Zala?
dult meg kirendeltségeiken. Az
ügyfelek hatékonyabb kiszol-
gálását szolgálja az ún. Kor-
mányablak integráció, mely-
nek keretében adóügyi ügyfél-
szolgálatok jelennek meg a Kor-
mányablakokban, lehetõvé té-
ve a lakóhelyhez lehetõ legkö-
zelebbi ügyintézést. Az integ-
ráció 3 ütemben valósul meg
Zala megyében. Elsõként Len-
tiben Zalaszentgrótonés vált
elérhetõvé ez a szolgáltatás
2017. július 1-tõl, Keszthelyen
2017. december 31-ig valósul
meg, pedig 2018.Letenyén

január 1-tõl lehet majd adó-
ügyeket intézni.

A jövõbeli tervekkel kap-
csolatban kiemelte az online
szolgáltatások körének bõvíté-
sét, az ügyfelek adminisztratív
terheinek csökkentését célzó
fejlesztéseket.

Jóváhagyta a közgyûlés két
újabb pályázat benyújtását: az
EFOP 1.6.3-17 felhívásra az ön-
kormányzat „Zala megyei fel-
zárkózás-politikai együttmû-
ködések” címmel nyújtott be
pályázatot konzorciumi part-
nerségben a Szociális és Gyer-
mekvédelmi Fõigazgatósággal.
A 36 hónap alatt, közel 75 mil-
lió forintból megvalósuló pro-
jekt támogatási intenzitása
100%, fõ célja pedig a szegény-
ségben, társadalmi kirekesz-
tettségben élõk számának csök-
kentése, a szegénység újrater-
melõdésének megakadályozá-
sa és a közszolgáltatások, társa-
dalmi-gazdasági javak egyenlõ
hozzáférésének javítása, vala-
mint a társadalmi összetarto-
zás erõsítése. A projekt kereté-
ben megyei Esélyteremtõ Pak-
tumok és Felzárkóztatási Fóru-
mok létrehozásával, az állami,
önkormányzati és civil, egyhá-
zi partnerek bevonásával alakí-
tanak ki új együttmûködéseket
a segítségre szorulók támoga-
tására, a szolgáltatási hiányok
és szolgáltatási utak feltérké-
pezésére, fejlesztési progra-
mok megvalósítására.

A Földmûvelésügyi Minisz-
térium és a Hungarikum Bizott-
ság HUNG-2017, a nemzeti ér-
tékek és hungarikumok gyûj-
tésének, népszerûsítésének tá-
mogatására szóló pályázati fel-
hívására az önkormányzat a
Lenti Települési Értéktárral
együttmûködésben „Zalai-
kumok Õszi Fesztiválja” cím-
mel nyújtott be pályázatot

1.999.000 Ft költségvetéssel. A
projekt megvalósításával lehe-
tõség nyílik tanúsító oklevél
ünnepség keretében történõ át-
adására a Zala Megyei Érték-
tárba felvett közel ötven érték
kezelõjének, valamint a feszti-
vál keretében megjeleníthetõ
értékek bemutatására, népsze-
rûsítésére egy nagyszabású ren-
dezvényen, ahol bemutatkoz-
nak a térségi gasztronómiai és
kézmûves termékek is.

A testület kisebb mérték-
ben módosította 2017. évi költ-
ségvetését, melynek bevétel-
kiadási fõösszege így 589.368
ezer forint, valamint módosí-
totta a Zala Megyei Önkor-
mányzati Hivatal ügyrendjét.

Forrás: Zala Megyei Önkor-
mányzat

Dr. Kaszás Anita adott tájékoztatást a NAV és a Zala Megyei
Adó- és Vámigazgatóság működéséről.

Két új pályázat benyújtása is szóba került. Balról Bene Csaba,
a közgyűlés alelnöke, dr. Pál Attila elnök és dr. Mester László
főjegyző.

Az új élményfürdõ csak rád vár, gyere el,
próbáld ki és NYERJ egy wellness hétvégét

a négycsillagos Thermal Hotel BALANCE szállodába!
Óriáscsúszda, családi csúszda, masszázságyak,

nyakzuhany, jacuzzi, hát- és derékmasszázs

NYEREMÉNYJÁTÉK A LENTI ÉLMÉNYFÜRDÕBEN!

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

A nyereményjáték feltételeirõl érdeklõdjön az
alábbi elérhetõségeken vagy a pénztárban.

ÉLMÉNY AZ EGÉSZ CSALÁDNAK!

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

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


