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Közös főzéssel pihennek a tófeji Örök Tinik
A hosszú és különösen egyhangú téli estéken sem tétlenkednek a tófeji Örök Tinik. A
tavaly márciusban alakult civil
szervezet hat alkalomból álló
főző kurzussal erősíti a csapatszellemet és biztosít remek
lehetőséget a tervezgetéshez.
Soós Lászlóné, a mintegy
25 hölgytagot számláló csapat
vezetője a kurzus kapcsán
elmondta: az ötletet egy korábbi meghívás kapcsán Zalatárnokról merítették. Mint kifejtette, az ételeket közösen
választják ki és mentoruk, Pestiné Pap Líviával, a Zalatárnoki
Alternatív Főzőkonyha vezetőjével közösen elkészítik azt.
Ottjártunkkor éppen a rácos
hús készítésének fortélyaival
ismerkedtek a jelenlévők, mely
a kurzus vezetője szerint alap-

vetően könnyen elkészíthető
egytálétel.
Amíg a hús átsül és az ízek
is kellően összeérnek a sütőben, Soós Lászlóné az alig egy
évnyi, közösen elvégzett munkáról mesél.
Mint mondja, egy gyalogtúrával kezdték a közös programok sorát, mely keretein belül Tófej távolabbi határát barangolták be. A sors kegyes
volt hozzájuk, hisz a túra végén
nyitott pincékre találtak és ha
már marasztalták őket a helyi
gazdák, időztek egy keveset. S
bár a túra képei még elevenen
élnek mindnyájukban, már elmondhatják, hogy azóta közösen virágosították Tófej utcáit,
főztek a „Mozog a falu” névre
keresztelt helyi rendezvényen, de az őszi forgatag le-

A rácos hús elkészítésével ismerkedtek.

bonyolításából is kivették a részüket.
Közösen ismerkedtek meg a
papírfonással, jártak a soproni
adventi vásáron és a karácsonyi
műsorra is ők sütötték a mézeskalácsokat.
Végül a vacsora is elkészül
és csakúgy mint a puding esetében, a rácos hús próbája is az
evés, így tányérra kerül az illatos eledel. Az este pedig lassan el is éri a célját, hiszen

megismertek egy olyan receptet
mellyel egészen biztosan megörvendeztetik az otthoniakat és
az estebéd alatt mind újabb tervek látnak napvilágot.
Az idei évet tekintve a
hölgytársaság tervei közt szerepel a farsangi műsor támogatása, egy nőnapi rendezvény megszervezése és mint mondják,
minden helyi rendezvényt, kezdeményezést támogatni fognak.
Gellén Szilárd

www.zalatajkiado.hu
• Kereskedelmi főzés
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• Bérfőzés

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!

8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter, Nyár út 1.

Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

2

Közép-Zala

2018. január

Ülést tartott a Zala Megyei Közgyűlés
Tájékoztató a Balaton-felvidéki Nemzeti Park és a kamara munkájáról
A Zala Megyei Közgyűlés
2018. január 26-i ülésén Baumgartner Lászlót, Bánokszentgyörgy polgármesterét választotta meg a Térségfejlesztési
Bizottság új nem képviselő
tagjává a Jobbik Magyarországért Mozgalom delegáltjaként a munkahelyi elfoglaltságai miatt lemondott Szabó
Péter helyett.
Ezt követően Puskás Zoltán, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park igazgatója adott tájékoztatást a Zala megyét is
érintő pályázataikról, kiemelve
a Keszthely-Fenékpusztán 2019
év végéig megvalósítandó KisBalaton Látogatóközpontot, valamint a Mura-Dráva-Duna
Bioszféra Rezervátumhoz kapcsolódóan kialakítandó oktatóközpontot, illetve a Mura-menti
térség komplex élőhely-fejlesztését és az itt kialakítandó gazdálkodási centrumot, amelyek
nagyban hozzájárulhatnak majd
a környék turisztikai vonzerejének növeléséhez. Szót ejtett
az Interreg Duna Transznacionális Program keretében megvalósítandó „Európa Amazonasa” Kerékpárút fejlesztéséről,
amely Tornyiszentmiklós - Murakeresztúr térségében érinti
Zala megyét, valamint a Letenye külterületén kialakítandó
River's Cool elnevezésű szabadtéri iskolát a környékbeli
gyermekek környezeti ismereteinek élményszerű bővítése,
természeti értékeink élményszerű, interaktív megismertetése céljából. Elmondta, hogy

2020-ra tervezik a Mura-menti
vízi turisztikai bázis infrastrukturális attrakció bővítésének
megvalósítását szintén pályázati támogatásból.
A következőkben Mazzag
Ferenc, a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
tájékoztatta a képviselőket a
szervezet munkájáról, kiemelve
a megye vállalkozóinak tevékenységét segítő tevékenységeket, aktuális programokat.
A grémium elfogadta a széleskörű szakmai és társadalmi
egyeztetés nyomán kidolgozott
Zala Megyei Klímastratégiát,
amely alapvetően a klímaalkalmazkodást és a klímaváltozás
megelőzését szolgáló feladatokat, intézkedéseket és tevékenységeket határozza meg. A
stratégia végrehajtását folyamatosan nyomon követi a Zala
Megyei Klímaplatform, amely
meghatározott indikátorok figyelemmel kísérése alapján
szükség esetén javaslatot tehet
majd a klímastratégia tartalmának módosítására.
Módosította a közgyűlés a
2016. novemberben elfogadott
Zala Megyei Integrált Területi
Program (ITP) 3.3 változatát,
mivel időközben meghirdetésre
kerültek a rendelkezésre álló
források és a legtöbb esetben
már döntés is született a benyújtott támogatási kérelmekről, időszerűvé vált a maradvány források újbóli meghirdetése. Ehhez viszont módosítani
kellett az ITP-t. A legfontosabb
változás a Mura Program meg-

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

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

valósításának elősegítését célzó
150 millió Ft beépítése, valamint maradék források átcsoportosítása ipari parkok fejlesz-

tésére, az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztésére és önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítésére.
Döntött a testület az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről, melynek bevétel-kiadási
főösszege 702 882 000 Ft,
valamint jóváhagyta a Zala
Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit
Kft. 2018. évi üzleti tervét és
módosította annak SZMSZ-ét.
Jóváhagyta a közgyűlés a
magyar-magyar
kapcsolatok
ápolását és fejlesztését célzó
együttműködések támogatását
szolgáló Bethlen Gábor Alaphoz benyújtott „Gyümölcsöző
kapcsolatok” című pályázatot,
melyben a megyei önkormányzat partnere Kovászna Megye
Tanácsa lesz, középpontjában
pedig főként a gyümölcstermesztésre épülő helyi értékek
és közösségi kezdeményezések
állnak. Ezt követően tájékoztatást kapott a megyei önkormányzati hivatal és a Zala Megyei Értéktár Bizottság elmúlt
évben végzett tevékenységeiről.
Forrás:
Zala Megyei Önkormányzat
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Fejlesztések a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban
A Zala Megyei Szent Rafael
Kórházban történő sikeres pályázatokból megvalósuló fejlesztésekről és kinevezésről kaptak tájékoztatást a sajtó munkatársai január 26-án. Dr. Halász
Gabriella öt évre nyert bizalmat a főigazgatói munka folytatására, melyet eddig megbízottként látott el.
Elsőként Vigh László, a térség országgyűlési képviselője
fejezte ki gratulációját, rávilágítva az intézményben lebonyolított nagyszámú betegforgalomra, amely az elmúlt évben 757 ezer járó- és 40 ezer
fekvőbeteget jelentett. A képviselő kitért a szakmában dolgozók anyagi elismerésére is,
amely 2016-ban 20,6%-os,
2017-ben 12%-os béremelést
jelentett. A kormány a 2018 novemberére tervezett 8%-os
emelést januárra hozta előre,

ezzel is gátolva az elvándorlási
kedvet.
Dr. Sifter Rózsa megyei
kormánymegbízott a főigazgató
felé irányuló bizalmat az elmúlt
évek átgondolt, következetes
szakmai vezetésével magyarázta. Szólt továbbá arról, hogy az
egészségügyi kormányzat 63
millió forintot adott lejárt tartozások címén, valamint 647 millió forint ösztönző támogatást.
A kormány és a szakmai felügyelet az elmúlt években tapasztalt stratégiai váltás pozitív
eredményeit kívánta ily módon
elismerni.
Balaicz Zoltán polgármester
jelezte, hogy a város nem fenntartója ugyan a kórháznak, de
szoros, korrekt kapcsolatra törekedve folyamatos egyeztetés
történik az intézmény vezetésével. Az elmúlt napok történései
között szerepel 500 milliós pá-

Szépkorú köszöntése Pusztaedericsen

90. születésnapján köszöntötték Lapat Lászlónét.

90. születésnapját ünnepelve köszöntöttük január 20-án
otthonában a pusztaedericsi Lapat Lászlónét, Olga nénit. Az
önkormányzat részéről Gál
Lászlóné polgármester adta át
az ilyenkor szokásos díszoklevelet.
Pappné Varga Angéla aljegyző kedves szavakkal méltatta az ünnepeltet, dolgos
munkáséletét, szeretettel körül
vevő, gondoskodó családját, a
közösségben leélt 90 évet. Kurucz Istvánné, a Támasz Alap-

szolgáltatási Intézmény pusztaedericsi Idősek klubjának vezetője, Sabján Klára házi gondozó és Bogdán Ernőné korábbi gondozónő is üdvözölte
az ünnepeltet e szép kerek évforduló alkalmával.
Olga néni családja körében
fogadott bennünket és kellemes
két órát töltöttünk el együtt.
Ezúton is kívánunk neki további jó erőt, egészséget, éljen
meg még sok szép évet szerettei körében.
-g-

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

lyázat elnyerése, amely többek
között az orvos-nővérszálló
alatti egészségfejlesztő iroda
létrehozását teszi lehetővé, valamint a kórházban dolgozók
nagyobb szintű anyagi elismerését.
Dr. Halász Gabriella megköszönve a bizalmat, beszédében utalt az intézmény öt évvel
ezelőtti anyagi helyzetére, amely
szerint a 2013-as állapotnak
megfelelően az adóssággal rendelkező kórházak listáján kiemelt helyen szerepelt a zalai
intézmény, de a sikeresnek bizonyult változások hatására mára kikerült ezek sorából. Az
elért eredmények közé sorolható a csípőprotézis beültetésével
kapcsolatos várakozási idő,
amely immár nyolc hónapra rövidült. Továbbá az előjegyzési
rendszer megújulása, átláthatóvá tétele, figyelembe véve a betegek és az orvosok idejét, valamint új UH-készülék beszerzése. Hangsúlyt adott annak,
hogy nagy jelentőséget tulajdo-

nít a betegek és a szakdolgozók
közötti kommunikációnak, amelynek alapja az empátia. A szakdolgozók hiányával kapcsolatosan jelezte, hogy az úgy, mint
szerte a világban nagy problémaként mutatkozik. Egyik megoldásként jelölte meg a fiatalítást tanulmányi szerződés ösztönzésével, ezzel motiválva
őket az intézményben maradásra.
Dr. Halász Gabriella kiemelte, hogy a kórház társadalmi kapcsolatainak erősítését
szeretné növelni az önkormányzatokkal, civil és szociális
szervezetekkel történő elmélyültebb együttműködés formájában.
A kórház évek óta fontosnak tartja a magas színvonalú,
biztonságos egészségügyi ellátás megvalósítását, melynek elérése érdekében számos projekt
került benyújtásra, így sikerült
elnyerni 200 millió forint uniós
támogatást.
Török Irén
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* Múltidézés Flam rajzaival Elismerni a közösségi munkát
Sándor, József, Benedek…

– Na, most mi legyen, fiúk? Ha visszük a meleget, azt
mondják majd, hogy csak a kampány miatt csináljuk!...
(2002.03.21.)

Koalíciós programindító

Teskándért díjra várnak javaslatokat
Minden településnek fontos, hogy elismerje azokat az
egyéneket és közösségeket,
akik a településükön valami
kimagaslót tesznek, vagy akik
munkájukkal öregbítik a település hírnevét. A községek
előre haladását tevékenységükkel vagy maradandó alkotásukkal jelentősen előmozdító
állampolgárok munkájának elismerésére díszpolgári címet
szoktak adományozni.
Teskánd község képviselőtestülete 2016 év végén alkotta
meg az elismerésről szóló rendeletét. A testület által elfogadott rendelet szerint egyének
és közösségek elismerésére van
lehetőség.
„TESKÁNDÉRT” kitüntető
címre lehet felterjeszteni azt a
magyar vagy külföldi állampolgárt, aki a község fejlődése,
gyarapodása érdekében kiemelkedő tevékenységet nyújtott
vagy maradandó értéket teremtett, valamint kiemelkedően jelentős munkájával, egész életművével olyan általános elismerést szerzett, mely hozzájárult a település jó hírnevének
öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt
egyébként köztiszteletben áll.

A képviselő-testület azt is
fontosnak tartotta, hogy az
egyének elismerése mellett a
településért tevékenykedő közösségeket is díjazza. Ezért alapították meg a „Teskánd KÖZÖSSÉGÉÉRT” díjat. Ezt bármely területen végzett maradandó értékű olyan teljesítmények elismerésére szánják,
amellyel jelentősen hozzájárultak a község szellemi, erkölcsi,
anyagi és kulturális értékeinek
gyarapításához, hírnevének öregbítéséhez.
Mindkét elismerést évente
egyszer ítélik oda, s a kapott
díszoklevél mellé az adott
évben külön erre elkülönítetten
pénztámogatást is biztosítanak.
Mindkét elismerésre bárki
tehet javaslatot, ezt írásban, az
indoklással együtt kell megtenni és a kitüntetés adományázásáról a képviselő-testület dönt.
A 2017-es évben nem érkezett javaslat a testülethez,
ezért nem lett kitüntetés adományozva. Szeretné azonban az
önkormányzat, hogy a település
lakosság jobban megismerje ezt
a lehetőséget. Így várják azokat
a javaslatokat, melyek alapján
2018-ban odaítélhetik az egyéni és közösségi díjakat.

– Először is: Medgyessyt beiratjátok egy jó kis kommunikációs tanfolyamra…
(2002.05.02.)

Normalizálódó élet…

– Na szomszéd, maga mit temet? Lövészárkot vagy
kokárdát?
(2002.05.16.)

* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, Flamot,
vagyis Farkas Lászlót. 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 Közép-Zala nyomtatott számaiban
a múltba tekintünk. A válogatás az adott korba repíti vissza
olvasóinkat, s bennünk is felidézi a Flammal együtt töltött
éveket.

2018. január
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Az évek óta tartó lendület 2018-ban is marad Nemeshetésen
Egy esztendő végéhez érve,
s az újévet elkezdve az ember
óhatatlanul számot vet az elvégzett munkájáról és újabb
célokat tűz ki az elkövetkezendő tizenkét hónapra. Magyar Kálmánnal, Nemeshetés
polgármesterével is ilyesfajta
számvetés kapcsán találkoztunk, ahol képet kaptunk az
idei tervekről is.
– Egy közösség nagy összetartó ereje, ha szükség esetén
össze tud fogni, ha kell áldoz
lakhelyére, annak épített örökségére és minden olyan infrastrukturális tényezőre, mely jobbá és szebbé teheti életünket –
kezdi a falu első embere. –
Csakúgy, mint a község önkormányzata, jómagam is legfontosabb dolgomnak tartom
helyi épített örökségeink, intéz-

ményeink megőrzését és lehetőség szerint azok szépítését, korszerűsítését. Célunk újabb értékek létrehozása is, mint ahogyan
ez a falu első játszóterének esetében meg is történt – emeli ki
a polgármester, majd folytatja:
– Az elmúlt években szinte
minden rendbe lett téve a középületek és közterek vonatkozásában. Csak a legjelentősebbeket kiemelve, a temető környéke teljesen megújult, ezalatt
értem az elvégzett csatornázási
munkálatokat, a ravatalozót övező terület térkövezését, járdák
és a kerítés kiépítését. Örömmel mondhatom, hogy az idei
év márciusában a ravatalozó
külseje egy átfogó festőmunka
nyomán meg fog újulni.
A kultúrház összes nyílászárójának cseréje, teljes belső

A kilencvenedik születésnap
Balázsi Zoltánnét köszöntötték Nemeshetésen
Balázsi Zoltánnét, Annus nénit 90. születésnapja alkalmából
köszöntötték családja tagjai és a
település vezetői: Weidinger Andrea körjegyző és Magyar Kálmán
polgármester. A falu polgármestere gyönyörű ajándékkosárral
köszöntötte az ünnepeltet, Weidinger Andrea pedig Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt emléklapot és a benne foglalt jókívánságokat adta át Annus néninek.
Annus néni hosszú életét
Nemeshetésen élte férjével, aki

immár tíz éve elhunyt. A kétkezi munkásember kemény
munka árán teremtette meg
családja számára a megfelelő
életkörülményeket.
A születésnapját ünneplő
asszony a hosszú élet titkáról
úgy vélekedik: az egészséges
és mértékletes személet a titka
mindennek. Balázsi Zoltánnénak hosszú, boldog és egészségesen eltöltött esztendőket kívánunk ezúton is.
G.Sz.

Magyar Kálmán

korszerűsítése, az épülethez tartozó udvarrész térburkolása is
megtörtént és nyertes pályázatunk nyomán a külső felújítási
és festési munkák is megvalósulnak idén.
A községháza is a múltjához és értékéhez méltó külső és
belső felújításon esett át és itt is
megtörtént a hozzátartozó terület térburkolása, mely az előkert parkosításával fog végső
formát kapni.
Régi ígértem nyomán tavaly júniusban átadhattam a
falu első játszóterét és különösen nagy ajándék volt látni az
örömöt az érintettek részéről.
Az idei tervek között szerepel a
játszótér környezetének parkosítása és köztéri bútorokkal
esetleg épületekkel gazdagítása, illetve egy sportpálya kialakítása.
A község arculatát meghatározó, egyedi stílusú épület a

templomunk, mely címerünk,
zászlónk meghatározó motívuma. Katolikus közösségünk
vallásgyakorlásának helyszínét
tíz évnyi amortizáció után tavaly alapvető karbantartó munkálatok nyomán sikerült megóvni a további állagromlástól.
Az egy esztendeje hallgató
harangot is tavaly sikerült szolgálatba állítani és korszerűsíteni, amire az önkormányzat háromszázötvenezer forintot fordított. Több mint félmillió forintból padfűtéssel is gyarapodott templomunk közadakozás útján és büszkén mondhatom, egy hét alatt összejött a
szükséges keret. Ezúton is köszönet ezért minden adakozónak – húzza alá Magyar Kálmán, majd hozzáteszi: a fenti
üdvözlendő változásokat nagymértékben elősegítette Tódor
Szabolcs plébánosuk fiatalos
lendülete és akaratereje.
– A felsorolt eredményeken
túl kiváló évet zárt a település a
rendezvények terén is. Az idei
eseménynaptár még csak alakulóban van, de már most örömmel előrebocsájtom, hogy egy
nyertes pályázatunk nyomán
2018-ban rendelkezésünkre áll
háromszázezer forint, falukirándulás megvalósítására. Szintén egy sikeres pályázatunk
nyomán többféle rendezvényt,
egészségnapot, a gesztenyefesztiválunkat illetve egyéb
kulturális és esélyegyenlőségi
programokat szervezhettünk
2017-ben és szervezhetünk
idén is – zárja gondolatait
Nemeshetés polgármestere.
Gellén Szilárd

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz
(Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala, Lenti és Vidéke,
Zalalövő és Környéke, Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd)
tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu
Az ünnepelt a polgármesterrel.

6

Közép-Zala

2018. január

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

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

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

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

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

Nem kétséges, új mentőállomásra van szükség.

Újra ulti Nagylengyelben
A Nagylengyeli Sportegyesület ulti szakága egyre nagyobb
népszerűségnek örvend, ezért
igény mutatkozott egy szélesebb
körben megrendezett játékra.
Január végén ennek okán bajnokságot rendeztek a településen.
A megmérettetésen nem
csak helyiek vettek részt, hiszen voltak gellénházi, lickóvadamosi, pakodi, petrikeresztúri és zalaegerszegi játékosok,
sőt Szlovákiából is érkezett egy

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

résztvevő. A versenyen egy híján húszan indultak, a délelőtt
kezdődő küzdelemben végül
többórás játék után Káldi Zoltán (Lickóvadamos) győzedelmeskedett. A második helyen
Rózsás Antal (Gellénháza) végzett, a képzeletbeli dobogó
harmadik fokára pedig a szintén gellénházi illetőségű Gerencsér Ottó léphetett fel.
A kártyásoknak – hogy bírják energiával – helyi segítők
és az önkormányzat dolgozói
készítettek finom ebédet. A
visszajelzések alapján minden
tekintetben sikeres volt a program, ezért biztosan nem ez volt
a nagylengyeli és a környékbeli
ultisok utolsó megmérettetése.
S.V.

A verseny helyezettjei.
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Farsangi mulatság Bödében

Megtelt a táncparkett.

„Február hó 3. napján nagy
buli készül a falu főutcáján. Öltözzön jelmezbe a falu apraja
és nagyja, jelmezével biztos sikert aratva. Kiszebábbal a telet
elkergetjük, aki megéhezett, azt

fánkkal etetjük. Aztán mulatság
reggelig, míg az erődből telik!”
Eme kis versecske invitált
minket a farsangi mulatságba,
melyet a Böde Faluért Egyesület és az önkormányzat közösen

szervezett. Délután 3 órakor
gyülekeztek a maskarások a faluházban, ahol a kiszebáb várt
mindenkit vidáman.
Mindeközben a konyhában
sültek már a fánkok szép
számban, sorakozva várták a vendégeket mind a 300-an. A fánkokat Zsuzsa néni, Hugi néni,
Erzsi néni és Kriszti készítették
nem hiába, hiszen a gyülekező
álarcosok falatozták bátran.
Elkezdődött hát a mulatság
6 óra tájban, melyhez a muzsikát a Fantasy Duo szolgáltatta. A táncparkett megtelt a
sok maskarással, köztük a vajda, a varázsló, Marilyn Monroe
és a pap mind együtt rázta.
Elérkezett az idő a díjazásra. A legjobb csoport kategóriát a Coopos csapat kapta,
a legaranyosabb jelmez díját a
Kamasz család, a „legkirályibb” jelmez díját a királynő vehette át. Minden beöltö-

zött maskarás ajándékban részesült.
Falatokban sem volt hiány,
aki megéhezett kocsonyát és
szendvicseket fogyaszthatott az
est folyamán. Az álarcos bál
hajnalig tartott, melyben mindenki jól mulatott.
Dia

Több mint 300 fánk sült, a képen a készítők.

Kocsonya-kóstolás…

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, il etve 30/378-4465.
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Zala megyében 4 százalékkal csökkent az álláskeresők száma
Évtizedes rekordok dőltek meg a munkaerőpiacon
Zala megyében az elmúlt
évhez képest 4 százalékkal
csökkent december végén az
álláskeresők száma – tájékoztatta a kormányhivatal
foglalkoztatási főosztálya az
MTI-t.
A hivatal adatai szerint az
év utolsó hónapjában 6763-an
szerepeltek a nyilvántartásban,
300-zal kevesebben, mint egy
évvel korábban.

A megye munkaerőpiacán
évtizedes rekordok dőltek meg
2016-ban: a nyilvántartott álláskeresők száma olyan alacsony értékre esett vissza, melyhez hasonlót azt megelőzően
csak 1990-ben, a munkanélküliség felfutásakor mértek –
közölték.
Hozzátették: a kedvező folyamat 2017-ben folytatódott,
július óta minden hónapban

Herman - Autószervíz Kft.
• Mûszaki és eredetiségvizsga helyben • Mezõgazdasági gépek - pótkocsik utánfutók
Személyautó - tehergépkocsi (3.5 t-ig) vizsgáztatása
• Gépjármûjavítás
• Gumiszerelés - centírozás
• Futómûállítás,
• Szélvédõ csere
mûszeres autódiagnosztika
E-mail cím: autoherman@freemail.hu
Telefon: 92/371-249
mobil: 06 30/7370-164, 06 30/238-6048

Személyszállítás
50 személyes légkondicionált SETRA típusú turistabusszal állunk tisztelt
megrendelõink rendelkezésére bármely hazai és külföldi útvonalon.
Autóbuszrendelés e-mail cím: herman.szemelyszallitas@gmail.com
Telefon: 06 30/407 3957 • Cím: Zalalövõ, Budafai út 4.

Akció a
Sári Fotónál
Azonnali fotókidolgozás:
Digitális fotóiról
100 db feletti papírkép
rendelése esetén

30 % kedvezmény
Sári Fotó, Lenti, Sugár u. 1.
Tel.: 92/351-117
E-mail: sarifoto.lenti@gmail.com

Zalatáj naponta!

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

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

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

A kormányhivatal foglalkoztatási főosztálya kedvező adatokról
számolt be.

kevesebb a regisztrált álláskeresők száma Zala megyében,
mint a korábbi időszakban.
A nyilvántartott álláskeresők aránya a tavalyi év utolsó
hónapjában 5,3 százalékra
csökkent. A mutató értéke 0,3
százalékponttal volt alacsonyabb,
mint 2016 decemberében.
A pályakezdő álláskeresők
száma is jelentősen mérséklődött: december végén kevesebb, mint 500 fiatal – az álláskeresők 7 százaléka – keresett

munkát a kirendeltségek segítségével. Tavaly 750 pályakezdő
került első alkalommal nyilvántartásba, 150-nel kevesebb,
mint egy évvel korábban.
A foglalkoztatási főosztály
tájékoztatása szerint decemberben 950 nem támogatott, új
álláshelyet jelentettek be a
munkaadók. Az elmúlt évben
12,1 ezer támogatás nélküli
álláshely volt a megyében,
1100-zal több, mint egy évvel
korábban.

Új helyszínen az orvosi ügyelet
Az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése c.
TOP-6.6.1. számú projekt keretében a Zalaegerszeg, Botfy L.
u. 1. szám alatti Központi Orvosi Ügyelet épületének
felújítása elkezdődik. Az orvosi ügyelet (háziorvosi, valamint
házi gyermekorvosi) helyszíne ezért 2018. február 1-től,
előreláthatólag 2018. április 30-ig tervezett felújítási munkák
időtartamára átmenetileg az alábbiak szerint változik:
• A gyermekorvosi ügyeleti ellátás a Zala Megyei Szent
Rafael Kórház, Zalaegerszeg, Zrínyi M. u. 1. sz. alatti Rendelőintézet épületének földszintjén, a 36-os számú rendelőben,
felnőtt háziorvosi ügyeleti ellátás pedig a 26-os számú
rendelőben történik.
Megközelítés ügyeleti időben a Dózsa-liget felöli bejáraton
lehetséges. A változás az ügyeleti idő megszokott rendjét nem
érinti, az ügyeleti ellátás munkanapokon: 16:00 órától, másnap
08:00 óráig, hétvégén: szombat 08:00 órától hétfőn 08:00 óráig
vehető igénybe.
Kérik a lakosságot, hogy az orvosi ügyeleti ellátás igénybevétele előtt – a váratlan kellemetlenségek elkerülése érdekében – a megszokott telefonszámon, a hirdetményekből, vagy
a helyszínen kifüggesztett útmutatás alapján tájékozódjanak.
A Központi Orvosi Ügyelet telefonszáma: (92) 321-000

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

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

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

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

Elfogadták a szervezeti és működési szabályzatot.

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

Újévi túra Petrikeresztúron
Immár hagyománynak számít, hogy a petrikeresztúriak
kirándulással, túrával búcsúztatják vagy köszöntik az új
évet. Az idei évben december
31-én szép napos időben találkoztak a kirándulók és egy
könnyű, mintegy 5 kilométeres
sétát tettek a közeli bükkös
erdőbe. A kirándulások alkalmával mindig lehetőség nyílik a fesztelen beszélgetésre,
a gyerekek örömmel fedezik
fel a természeti környezetet,
növényeket, bogarakat vizsgálnak.

A tavalyi szilveszteri túra
alkalmával mindenki egy-egy
kívánságot írt egy kis papírra,
melyet elrejtett egy területen.
Voltak akik megtalálták az előző évi kívánságaik cetlijét, legnagyobb örömükre.
A 2018-as évben is aktív,
kirándulós, természetjárós évet
terveznek a „petrikersztúri bakkancsosok” a környék teljes
feltérképezésére.
A tervek között szerepel az
idei évben is a Pálóczi-Horváth
Ádám teljesítménytúra megszervezése ősszel.

Ezúttal egy könnyű túrára került sor.
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Remekeltek a tófeji birkózók

A nagyszerűen szerepelt tófeji birkózók Szanati József edzővel.

Január 12-én rendezték a
grundbirkózó diákolimpia országos elődöntőjét Pécsett,
amely arról döntött, hogy mely
csapatok vehetnek részt az országos döntőn. A megmérettetésen Baranya, Somogy, Tolna,
Vas és Zala megye iskolái 16
csapattal vettek részt. A grundbirkózás egy 3,5 m átmérőjű
körben zajlik, ahol ki kell tolni,
vagy a talajtól el kell emelni az
ellenfelet. A verseny nem egyéni, hanem csapatverseny, ami
azt jelenti, hogy egy csapatot 7
különböző súlyú diák alkot, és
az ellenfél ugyan olyan súlyú
versenyzőjével birkózik. A csapattalálkozót az a csapat nyeri,
amelyik több győzelmet szerez.
A Tófeji „Kincskereső” Iskola tanulói kitűnően küzdöttek. Az I. korcsoportos fiúk
nem találtak legyőzőre, minden
mérkőzésüket megnyerve meg
sem álltak az aranyéremig, így
kvalifikálták magukat az országos döntőre. Az I. korcsoportos
csapatból minden mérkőzését
megnyerte: Kaposvári Dominik, Tóth Nimród és Bóha
Levente.
A II. korcsoportos fiúknak
nehezebb dolguk volt, hiszen itt
már képzettebb ellenfelekkel
találkoztak. A csoportmérkőzéseket 3 győzelemmel és egy vereséggel zárták. Mivel keresztbeverés alakult ki, így sikerült
megszerezni a csoportelsőséget, ami döntőbe jutást ért. A
döntőt sajnos nem sikerült ab-

szolválni, nagy csatában 4:3
arányban maradtak alul a szintén birkózókkal felálló nagydobszai iskola csapatával szemben. Azonban ez az ezüst is

szépen csillog, mivel a második
hely is továbbjutást ér az országos döntőre, amelyet Miskolcon rendeznek, korcsoportonként 10 csapat részvételével. A
II. korcsoportból minden mérkőzését megnyerte: Fatér Ferdinánd és Lukács Egon.
Az I. korcsoport csapata:
Orsós Tamás 20 kg, Batta Bence 24 kg, Kaposvári Dominik
28 kg, Tóth Nimród 32 kg,
Bóha Levente 37 kg, Nagy Dominik 43 kg, Lakatos Mátyás +
43 kg
A II. korcsoport csapata:
Somogyi Armandó 24 kg, Fatér
Ferdinánd 28 kg, Erdélyi Rikárdó 32 kg, Erdei-Nagy Dávid
37 kg, Kámán András 43 kg,
Tóth István 43 kg, Farkas Gergő 49 kg, Lukács Egon + 49 kg.
Felkészítő: Szanati József.
A grundbirkózó küzdelmek
a lányokkal folytatódnak, ahol
a tófeji lányok az I. korcsoportban képviselik majd iskolájukat.

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
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Ebédszünet: 11 -12
00
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mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Mint tehénen a gatya…
Múltkor társaságban kiderült, hogy lakberendezéssel foglalkozunk. Ezért nekem szegezték a kérdést:
miért is van szükség rátok?
Egy pillanatra meglepődtem
a kérdésen, majd eszembe
jutott Balázs.
– Van nekem egy barátom, Balázs. Az alkatának
köszönhetően sohasem volt
a nők ideálja. Minden ruha
úgy állt rajta, mint tehénen a
gatya. Pedig mindent megpróbált. Járta az üzleteket, az
olcsótól a méreg drágáig
minden ruhát felpróbált –
sikertelenül. Ezen annyira
elkeseredett, hogy az élettől
is elment a kedve. Míg egy
szép napon az egyik barátja
ajánlott neki egy jó divattervezőt. Aki azért jó, mert
nem csak tervezni tud, de el
is tudja készíteni.
Balázs hitetlenkedve ment
el hozzá. Amint belépett az
ajtón, egyből levették a méretet róla, ajánlottak neki fazont, anyagokat, amiből könynyen tudott választani. Amint
elkészült a ruha, Balázs rezignált nyugalommal nézett
a tükörbe. Biztos volt benne,
hogy ez is úgy fog állni
rajta, mint tehénen a gatya.
A legnagyobb döbbenetére marha jól nézett ki.
Nem volt pocak, nem lógott
rajta sehol sem a ruha, de
nem is nézett ki úgy, mint a
kötözött sonka. Balázsnak
megjött az életkedve, és
ezért a nők is észrevették…
Egy otthon is olyan, mint
egy ruha.
Aki nem érzi jól magát
benne, az felhív bennünket.
Mi megtervezzük, és legyártjuk. Így lesz olyan az otthona, amiben jól érzi magát.
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Lazítson pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!

2018. január

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az ORFK - Országos Balesetmegelőzési Bizottság felmenő
rendszerű gyermekrajz-pályázatot hirdet
„Biztonságos közlekedés gyermekszemmel” címen,
három kategóriában: óvodások (3-6 éves), valamint alsó
tagozatos (7-10 éves) és felső tagozatos (11-15 éves) általános
iskolai tanulók részére.

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

A rajzoknak kiemelten a biztonságos, szabályos kerékpáros
közlekedést kell bemutatnia.
Az alkotások mérete kizárólagA/4 vagyA/3 méret lehet.
Alkalmazott technikák: grafit, színes ceruza, zsírkréta, lino,
tus, tempera, olaj, diópác, szénrajz.
Az első (megyei) fordulóban az egyénileg elkészített
pályamunkákat az alkotó adatainak (név, életkor, lakcím,
telefon, e-mail, óvoda/csoport és iskola/osztály, felkészítő)
feltűntetésével kell beküldeni az alábbi címre:
Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, Megyei Baleset-megelőzési
Bizottság.
8900. Zalaegerszeg, Balatoni út 4.
Beküldési határidő: 2018. április 16.

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

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, Baleset-megelőzési
Bizottság a (megyei fordulóban benyújtott) zsűrizett és
kiválasztott legjobb alkotásokból kategóriánként 6 (összesen 18)
pályaművet küld a második fordulóra az ORFK - Országos
Balesetmegelőzési Bizottsághoz.

Cashbank.hu
HITEL és BIZTOSÍTÁS közvetítő iroda

A megyei fordulón győztes, valamint az OBB szakmai zsűrije
által kiválasztott pályaművek alkotóinak díjátadó ünnepségéről
(időpontról és helyszínről) az érintettek kiértesítésre kerülnek.

• Személyi kölcsönök, 70 éves életkorig, már minimálbértől, nyugdíjasoknak, vállalkozóknak,
őstermelőknek is. Készpénzben kapott fizetés, meglevő hitel nem akadály. Folyósítás: 24 órán belül!
• Lakáshitelek, építési és felújítási hitelek, induló banki költségek nélkül is.
• Szabad felhasználású jelzáloghitelek
• Adósságrendező hitelek, hitelkiváltás kedvezőbb kamatra
• Jelzáloghitelek KHR (BAR) listásoknak is (ingatlan és kezes szükséges)
• Teljes körű CSOK,- földhivatali,- ügyvédi,- energetikai tanúsítvány
ügyintézés. Független ingatlan értékbecslés készítése.
• Fundamenta, OTP,- Erste lakástakarék pénztári szerződések, és azonnali hitelek intézése.
• Lakás / ház felújításhoz állami támogatás intézése (nyílászáró csere, hőszigetelés, víz,- csatorna,- áram,
- fűtés korszerűsítés, bővítés stb…)
• Lakás / ház felújításhoz 0% kamattal MFB hitel intézése (nyílászáró csere, hőszigetelés, kazán csere,
napelem rendszerek…)

Díjazás: Kategóriánként az 1. helyezettek kerékpárt, a 2.-6.
helyezettek tárgyjutalmat kapnak.

19 év szakmai tapasztalattal

• 28 biztosító társaság kínálata egy helyen:
• lakás,- kötelező gépjármű,- casco,- utas,- élet,- baleset,- nyugdíj,
- vállalkozói,- mezőgazdasági, kötelező szakmai,- ipari biztosítások stb...
• Gépkocsi elé kiugró vadak ellen: vadkár mini casco: 7700 Ft/év díjért.
• On-line ingatlan hirdetés felvétel, és 60 ingatlanos hirdetési
weblapra továbbtöltés.
H-Kontakt Group Kft. / Horváth József
8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3
(Göcsej Üzletház 1. emelet) Tel: 06-30-9373-789
Web: www.cashbank.hu • www.ingatlanhirdeto.com

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

A pályaműveket nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza!
A gyermekrajz-pályázattal kapcsolatban információ kérhető a
Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, Baleset-megelőzési
Bizottság titkárától Horváth László r. alezredestől.
Telefon: +36/92/504-325,
vagy e-mail: Horvathl@zala.police.hu. címen.

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

• étteremvezetõ-helyettes
• felszolgáló
• barman

• éttermi kisegítõ
• konyhai kisegítõ
• szobalány

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

www.zalatajkiado.hu

