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Zalaegerszegi tudósítókat keresünk!

Jelentkezés: zalataj@zelkanet.hu
zalatajkiado@gmail.com

tel.:30/378-4465

Zalaegerszegről közvetlen közeléből, vagy
keresünk tudósítókat lapjainkhoz!

Gépkocsihasználat, fotózás, számítástechnikai
alapismeretek szükségesek.

Olyanok jelentkezését várjuk, akik hétköznapokon
nap közben és hétvégéken is tudnak

feladatot vállalni!
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Babosdöbréte,
templom

Babosdöbréte,
templom

A megújult óvoda avatásán
Nagylengyel Schei-polgármestere,
ber Ildikó tisztelettel köszöntöt-
te , a Zala Megyeidr. Pál Attilát
Közgyűlés elnökét, Vigh László
országgyűlési képviselőt, a kör-
nyékbeli polgármestereket, az
építkezés kivitelezési munka-
társait és plébánost.Nagy Péter

A polgármester asszony kö-
szöntő beszédéből megtudhat-
tuk: a falu vezetősége 40 évvel
ezelőtt arról döntött, hogy a
körzetesítés miatt az üres ta-
nácsépületet átalakítsák óvodá-
vá. Egy kis település számára
fontos, hogy van olyan intéz-
ménye, ahol a jövő generációját
kezdik tanítani. Maga az épület
közel 100 éves és megérdemel-
te a megújítást. Időközben vol-
tak kisebb-nagyobb renoválá-
sok, de az épület állapota meg-
kívánta a teljes felújítást, hogy
az intézmény a mai kor köve-
telményeinek megfeleljen. A ne-

Nagylengyel a jövő mellett döntött
gyedik próbálkozásra sikerült
elnyernie az önkormányzatnak
a pályázatot, a 2016-ban benyúj-
tott TOP 1.4.1 pályázattal. Ez
év április 20-a után álltak neki
az építési és felújítási munká-
latoknak és szeptember elejére
sikerült befejezni. Az épület kb.
300 négyzetméter alapterületre
bővült a bölcsőde és tornaszoba
hozzáépítésével. A felújítási és
építkezési időszak alatt az óvo-
dásokat átmenetileg a faluház-
ban fogadták. A polgármester
asszony köszönetet mondott a
kivitelezőnek a kiváló, precíz
munkáért, az önkormányzati
dolgozóknak, képviselőknek az
odaadó munkáért, hogy minden
időben a helyére kerüljön, az
óvodai dolgozók odafigyelését,
hogy a gyerekek szép, rende-
zett óvodába térhessenek vissza.
Majd az óvodásoknak örömteli
napok eltöltését kívánta a meg-
újult óvodában.

A polgármester asszony kö-
szöntője után került sor az ava-
tó szalag elvágására.

Dr. Pál Attila, a megyei
közgyűlés elnöke beszédében

elmondta, hogy a Területi Ope-
ratív Programban létező forrás-
ból 1,7 milliárd Ft állt ren-
delkezésre óvodák, bölcsődék

A szalag átvágása utáni pillanat.

A település közösségi életének
szervezői három évvel ezelőtt ha-
tároztak úgy, hogy a hagyomá-
nyos szüreti felvonulást kivált-
ják az nevű ren-Őszi forgatag
dezvénnyel. A látogatók és kiállí-
tók száma, a hangulat és az évek
igazolták a döntés létjogosultságát.

Őszi forgatag Tófejen
A fesztivál jellegű rendez-

vényen a helyi civil szerveze-
tek mutathatják meg a tagok és
civil helyiek kreativitását úgy a
gasztronómiában, mint az ipar-
művészet területén a helyi ha-
gyományokat megőrizve.
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• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l

Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

A felújított óvoda megtekintése.

felújítására, amelyből Nagylen-
gyel a benyújtott pályázattal
nyert forrást. A felújítással a
község megmentett egy majd-
nem 100 éves épületet és meg-
őrizte annak értékét, és a leg-
fontosabb, hogy otthont adott a
benne lévő gyermekeknek. Ah-
hoz, hogy fejlett megyévé, fej-
lett országgá váljunk, három
fontos dolgot emelt ki, a népes-
ségfogyás megállítását, olyan
fejlesztések és beruházások
megvalósítását, amelyek ver-
senyképessé teszik a gazdasá-
got és a kultúra és keresztény
konzervatív gyökerek megőrzé-
sének szem előtt tartását.

Vigh László országgyűlési
képviselő beszédében hallhat-
tuk, hogy a család a legfonto-
sabb színtér egy gyermek szá-
mára, amelyet az óvoda nem
tud helyettesíteni. Hogy sikeres
felnőtté váljanak a gyermekek,
szükséges, hogy a család és az
óvoda egymás mellett jól mű-
ködjön. Olyan időszak ez egy 3
és 7 év közötti gyermek életé-

ben, amely meghatározza a
gyermek jövőjét. Nagylengyel
önkormányzata a jövőről dön-
tött, amikor az óvoda felújítá-
sának célját tűzte ki maga elé.
Ha a szülők idehozzák gyer-
meküket, azzal támogatják a
települést, az óvodát, a polgár-
mestert és azt a közösséget,
ahol élnek.

Nagy Péter plébános a be-
szédeket követően megáldotta
az épületet. Végül Richter Je-
nőné óvodavezető szólt a meg-
jelentekhez, aki elmondta, hogy
több, mint egy évtizede a ha-
gyományőrzésre épül az óvodai
nevelési programjuk az intéz-
ményben. Ennek szemléletében
alakítják a gyermekek erkölcsi
szokását, magatartását és most,
ehhez a szemlélethez méltó
épület létesült.

Az avatás és a 40. évforduló
alkalmából a kis óvodások mű-
sorral szórakoztatták a meg-
jelent vendégeket.

Végül lehetőség nyílott az
épület megtekintésére, amelyet
követően mindenkit szeretettel

vártak a faluházba a „40 éves a
Nagylengyeli Óvoda” című ki-
állítás megtekintésére. A kiál-
lításon , korábbiGyőrfi Lívia
óvodavezető bemutatta az in-
tézmény elmúlt évtizedeit. A
kiállítás az egykori óvodások-
nak derűs múltidézést tett le-
hetővé, sokan felismerhették
saját magukat a kiállított ké-
peken és az újságcikkeken,
amelyek közös emlékeket idéz-

nek fel. Scheiber Ildikó polgár-
mester asszony a bemutató után
Győrfi Lívia, volt óvodavezető
részére átadott az önkormány-
zat által adományozott arany
emlékérmet.

A kiállítás megtekintése után
az önkormányzati dolgozók ál-
tal készített ételekkel és a szü-
lők készítette süteményekkel
kedveskedtek a vendégeknek.

Trojkó Tímea

Nagylengyel a jövő mellett döntött

Ennek megfelelően a prog-
ram látogatóit, a helyi kony-
hákról kikerült csemegék véget
nem érő sora fogadja, rendre
egyedileg készített dekoráció-
val. Felsorolni is lehetetlen, mi
mindentől roskadoznak az
asztalok, hiszen a helyben ké-
szült, jellemzően zalaias éte-
leken és házi készítésű italokon
túl, idén Erdély kincsei is
megmutatkoztak a rendezvé-
nyen. Mindezek pedig szín-
pompás dekorációt kaptak az

Őszi forgatag Tófejen
ősz minden terméséből ké-
szítve.

Az idei évben is minden ci-
vil szervezet képviseltette ma-
gát a közösségi ház előtti téren,
így a helyi és , aiskola óvoda
Kertbarát Kör Nyugdíjas, a
Klub Örök Tinik Szi-, az , a
várvány Dalkör, és vendég-
ként Erdélyből, a Gyulaku-
tai Ötletes Nők Gyülekezete
(GYÖNGY) érkezett és hozta
magával az erdélyi csemegéket.
A népi hagyomány, a kultúra
mentén a meghívott árusok is

kizárólag kézzel készített por-
tékákkal voltak jelen a ren-
dezvényen.

Mint azt aLakatos György,
rendezvény szervezője elmond-
ta, a mostani alkalomra pá-
lyázati forrást is be tudtak von-
ni, így még színvonalasabb mű-
sorral tudták megörvendeztetni
a látogatókat.

Ez alkalommal is színpadra
léptek a táncoshelyi gyermekek
produkcióikkal, majd őket a
Binkó Tánccsoport Penderülj, a
Tánccsoport Szentgrótés a
Tánccsoport követte és szolgál-
tatott garantáltan hagyomány-
őrző műsort. A kulturális blok-
kot a énekes pro-Zala Zenekar
dukciója zárta, egy rögtönzött
táncházzal, hogy a népies rit-

musokat kedvelő vendégek is
táncra perdülhessenek.

A közösségi ház melletti
napsütötte, füves területen pe-
dig népies, főként fa játékokat
próbálhattak ki a gyermekek, il-
letve a nosztalgiázó nagyobbak.

Máté Dalma, a GYÖNGY
vezetője elmondta: négy napon
át látja vendégül a húsz fős
csapatukat Tófej, ahová mindig
szívesen érkeznek, mert úgy
véli, csupa szív emberek lak-
ják. Az Őszi forgatagra a jel-
lemzően székely Zakuszka ne-
vű étellel érkeztek, melyet hely-
ben is elkészítettek, illetve stand-
jukon székelyruhás kislányok
és felfűzött lilahagyma koszo-
rúk képviselték Gyulakutát.

Gellén Szilárd

A népies dallamok domináltak az Őszi forgatagon.

(Folytatás az 1. oldalról)
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Szeptember 22-én díszköz-
gyűlést tartottak a Megyehá-
zán, ahol a 2018. évi kitüntet-
tek díjazására került sor.

A Himnuszt követően dr.
Pál Attila Zala Megyei Köz-, a
gyűlés elnöke beszédében ki-
emelte az összefogás jelentő-
ségét, ami nélkülözhetetlen me-
gyénk erőssé és sikeressé vá-
lásához.

Dr. Kövér László, az Or-
szággyűlés elnöke beszédében
párhuzamot vont az 1019-ben
újraalapított zalavári vár ostro-
mával, melyet a keleti ellenség
a középkorban soha nem tudott
elfoglalni, a nyugati ellenség
viszont a modern korban fel-
robbantott. Napjainkban Euró-
pa szellemi, erkölcsi építmé-
nyeire hasonló veszély leselke-
dik, mint egykor a zalavári
monostorra. „Amit a keleti bar-
bárok korábban nem bírtak
uralmuk alá hajtani, azt fel-
robbantják és megsemmisítik a
nyugati pogányok”.

Megyei kitüntetettek köszöntése az ünnepi közgyűlésen
Zala Megye Díszpolgára ki-

tüntető címet kapta dr. Márfi
Gyula érsek több évtizedes, a
keresztény és a nemzeti értékek
iránt elkötelezett, értékteremtő
főpásztori és közéleti tevékeny-
sége elismeréseként. A kitünte-
tett mindig fontosnak tartotta,
hogy az egyház megoldásokat
találjon a mai kor emberének
felvetéseire és a keresztény vi-
lág érdekében folyamatosan
fellépett.

További díjazottak:
Zala Megye Közigazgatá-

sért Díj: dr. Tószegi Sándor
főállatorvos. Zala Megye Egész-
ségügyért Díj: dr. Takács István
főorvos. Zala Megye Szociális
Gondoskodásért Díj: Dallos
Rita. TóthZalai Pedagógus Díj:
Sándorné. Zala Megye Sport-
jáért Díj: (Keszt-Major Veronika
helyi Erdész LK). Zala Megye
Sportjáért Díj: a ZTK-FMVas
Tekeklub. Zala Megye Fejlesz-
téséért Díj: . ZalaTar László
Megye Fejlesztéséért Díj: Mu-

sits Róbert. Zala György Díj:
Major Lajos községgazda. Zala
Megye Címere emlékplakett:
Joóné Baranyai Tímea pedagó-
gus. Zalai Civil Társadalomért
és Nemzetiségekért Díj: Szűcs
Imre plébános.

Az ünnepi közgyűlést kö-
vetően állófogadást tartottak,

amelyen kor-dr. Sifter Rózsa
mánymegbízott mondott pohár-
köszöntőt, amelyben szívből
gratulált a nap kitüntetettjeinek.

(Részletes tudósításunk honla-
punkon (www.zalatajkiado.hu)
olvasható.)

Kép és szöveg:
Trojkó Tímea

Zala megye kitüntetettjei a vezetőkkel.

Ismét felvonulással, mulat-
sággal búcsúztattuk a szüreti
időszakot . MárBabosdöbrétén
hetekkel a kiszemelt nap előtt
nagy volt a sürgés-forgás, a
készülődés, hogy minden rend-
ben történjen.

Egy fontos hozzávaló miatt
kellett csak izgulnunk, ami
maga a szüreti időjárás. Idén
nem a legszebb arcát mutatta,
de kegyes volt a felvonulókhoz,
kisebb csöpörgés mellett, de
nagyon jó hangulatban sikerült
felkeresni a falu minden szeg-
letét. Nagyon sokan érkeztek
különféle szekerekkel, traktor-

Szüreti felvonulás Babosdöbrétén
ral, sőt négy szép ló és lovasa
is részese volt a menetnek.

Évről évre mindig több he-
lyen állítják meg a menetet az
emberek azzal a céllal, hogy
finom enni-innivalóval kínálják
őket. A több órán át tartó
vonulás után a kastélynál már
várt mindenkit a tábortűz, a
szalonna- és kolbászsütés, tánc,
mulatság zárta a napot.

Elmondhatjuk, hogy a ki-
csi gyerektől az aggastyánig
mindenki jól érezte magát,
előkerültek a régi nóták, tör-
ténetek.

B.B.

A szüreti „konvoj”…
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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

(2004.11.04.)

(2004.11.04.)

(2004.11.18.)

Gazdák nyakán marad

'56 átértékelése

Agit-prop

– Annyit azért előre mondok, Rozi, jövőre eszetekbe ne
jusson bő termésért imádkozni a Rózsafüzér Társulatban!...

– A végén még kiderítik, hogy a ruszkik meg az ávósok
keltek fel a Rákosi-rendszer ellen!

– Gondolja meg, Rozi néném, egy maszek kórházban eset-
leg még Mihály bátyót is megfickósítanák kicsit!...

Egyre többen igyekeznek
kihasználni a teskándi uszoda
kellemes adottságait, színes
programjait.

Már a 14. tanévet kezdte az
intézmény, ahol örülnek a tes-
kándi szülők, hogy gyermekeik
kényelmesen, helyben ismer-
kedhetnek a vízzel. A helyi
óvodások már 3 úszásnemben
úsznak, mire iskolába mennek.
Mindenki meglepetésére a 6-7
éves korosztály már csak a
mély vízben érzi jól magát.

26 környékbeli falu óvodá-
ja és iskolája is rendszeresen
keresi a lehetőséget, hogy
úszásoktatásra járhassanak a
gyermekek. Nagy igény mutat-
kozik a zalaegerszegiek részé-
ről is, hiszen sok városi szülő
keresi fel a teskándi medencét,
hogy csemetéje elsajátíthassa
az úszás tudományát. Ki ne
szeretné, hogy gyermeke rend-
szeresen mozogjon, rendezet-
tebb mozgáskoordinációval,

Mozgás a vízben!

jobb teljesítőképességgel ren-
delkezzen. A medence reggeltől
estig gyermekzsivajtól hangos,
teljesen benépesült.

Az uszoda nem feledkezik
meg a felnőttekről sem. Hét-
főtől péntekig minden reggel
6:30-tól szabadúszással indul a
nap. Este minden korosztály
számára népszerű program lett
a felnőtt oktatás, valamint a
vízi torna. Ki ne szeretne meg-
szabadulni pár felesleges kiló-
tól. A víz egyszerre szóra-
koztató és eredményes testmoz-
gásra sarkall. Testünk egészét
megmozgatja, nem terheli az ízü-
leteket, nem erőltetjük meg ma-
gunkat. Fejlődik a tüdő, jobb a
teljesítőképesség. A vízi-tornán
speciális eszközök használata
javítja a test mozgékonyságát.

Mozdulj Teskánd!
Minden csütörtökön 18:30-

20:30-ig az uszodát lakcím-
kártya bemutatásával ingyen
látogathatják a helyi lakosok!!!

A víz egyszerre szórakoztató és eredményes testmozgásra
sarkall.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Idén ötven éve maradt ki az
általános iskolából a szeptem-
ber 15.-én újra összeállt osztály
Nemeshetésen. Az egykori osz-
tályteremben a valamikori húsz
fő helyett idén tizenhárman je-
lentek meg, ebből egy osztály-
társ betegség miatt hiányzott, a
többiek pedig végleg felmen-
tést kaptak.

A találkozót a tanulmányok
után is helyben maradó Tallér
Tiborné Varga Lászlóés szer-
vezte, utóbbi egy-egy szál vi-
rággal fogadta a hölgyeket, Ujj
Margit pedig rövid köszöntővel
fogadta a jelenlévőket.

– 1968-ban a nemeshetési
iskolát Pálfi István igazgató
vezette és az osztály a mai
kultúrház kistermében készült a
nagybetűs életre – meséli Tallér
Tiborné. Mint mondja: a leg-
több osztálytárssal tíz éve, a
negyvenéves osztálytalálkozón
látták egymást utoljára, így
bőven akadt mit mesélni. A régi
emlékezetes pillanatok most is

Ötvenedik évfordulójukat ünnepelték
Az egykori diákok találkoztak Nemeshetésen

sorra előkerültek és mindunta-
lan elhangoztak az egykoron
rettegett tanítók nevei is. Sokak-
ban megmaradtak az akkor köny-
nyen kiérdemelhető körmösök,
tenyeresek, melyek sok esetben
javították a magaviseletet, oly-
kor a tanulmányi eredményt.

A szervezők kellemes va-
csorával készültek, s hogy az
osztály gondtalanul szórakoz-
hasson, gon-Varga Lászlóné
doskodott a fogyóban lévő étel,
ital pótlásáról.

A vacsora után néhányan
perdültek is párat, ahogyan azt
gyermekkorukban is tették oly
nagy örömmel. Összetartó osz-
tályként egy-egy mécsest gyúj-
tottak az elhunyt osztálytár-
sakért és hasonlóképpen emlé-
keztek a hajdani tanítókra is.

Búcsúzóul minden „nebuló”
emléklapot kapott, melyen egye-
bek mellett a névsor olvasható,
amire mindenki aláírása is fel-
került indulás előtt.

Gellén Szilárd

Ismét találkoztak.

Nemeshetési polgárainkhoz, Nemeshetésről elszármazott
polgárainkhoz és minden jóérzésű emberhez!

Nemeshetés község egyedülálló római katolikus temploma
lakossági összefogással épült fel 1976-ban. A teljes egészében
vasbeton építmény tetőszerkezetén az elmúlt 42 év nyomot
hagyott: a szigetelés elöregedett, a templom beázik.

Tódor Szabolcs plébános közbenjárására templomunk tető-
felújítása 2.500.000 Ft összegű püspökségi támogatást kapott,
mely az 5 millió Ft összköltségvetésű munka megrendeléséhez
még Nemeshetés Önkormányzata 1 millió Ft összegű hoz-
zájárulásával sem elegendő.

Adománygyűjtést kezdeményezünk, mert tudjuk, hogy nem
kevés amink van, de nem elegendő! Elődeink épített öröksé-
gének védelme, gondozása kötelességünk, főleg – katolikusok
révén – ha egy templomról van szó, ami a falu egyedi és meg-
határozó épülete, ünnepeink és vallásgyakorlásunk színtere.

Megköszönve az eddigi segítséget, kérjük hogy fogjunk
össze és segítsük e nemes cél megvalósulását!

A támogatás önkéntes, összege tetszőleges.
A gyűjtést Nemeshetés községben végzi.Huszár Józsefné
Névtelen adománygyűjtést biztosító gyűjtődobozt helyez-

tünk el a templomban és az önkormányzat hivatalában.
Adományaikat az alábbi számlán is fogadjuk: 11749008-

24902889 (Búcsúszentlászlói Római Katolikus Plébánia)
Kérjük a közlemény rovatban feltüntetni: „Nemeshetési

templom”
Segítő szándékukat és támogatásukat megköszönve:

Felhívás

Magyar Kálmán
Nemeshetés község  polgármestere

Tódor Szabolcs
plébános

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Közép-Zala

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

Hirde
ssen

nálu
nk !
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A világ egyik vezető biz-
tonságtechnikai gyártó cége, a
kínai Dahua Technology Cor-
poration Magyarországot, és
azon belül vá-Zalaegerszeget
lasztotta európai összeszerelő
és disztribúciós tevékenységé-
nek helyszíneként.

Nem véletlen, hogy a nyár
folyamán Zalaegerszegre láto-
gatott Kína magyarországi
nagykövete, hiszen már javá-
ban folytak a tárgyalások a
beruházás részleteiről.

Az ünnepélyes bejelentésre
a város dísztermében szeptem-
ber 18-án került sor, ahol Po-
nevács-Pana Petra, a Külgaz-
dasági és Külügyminisztérium
külgazdasági ügyekért felelős
államtitkár-helyettese elmond-
ta: a kínai cégek egyre inkább
európai hídfőállásnak tekintik
Magyarországot. A magyaror-
szági export tavaly először át-
lépte a 100 milliárd eurót, és
ennek 26 százalékát az elektro-
nikai ipar adta. A Dahua Kínán
kívüli első elosztó központ-
jának zalaegerszegi létrehozá-
sával ez az arány tovább nö-
vekedhet. Termékeivel a világ
180 országában jelen lévő
Dahua a bevételének 10 száza-
lékát kutatás-fejlesztésre fordít-
ja. Világszerte mintegy 13 ezer
embert foglalkoztat, közel a
fele, 6 ezer ember kutatással-
fejlesztéssel foglalkozik.

Csou Hszin-Csien, a Kína
magyarországi nagykövetségé-
nek kereskedelmi tanácsosa ar-
ról beszélt, hogy Kína számára
Magyarország az egyik legfon-

Európai ellátó központot avattak Egerszegen

tosabb befektetési célpont,
2016-ban meghaladta a 4,1
milliárd dollárt a magyaror-
szági befektetési összegük. A
Dahua a második olyan kínai
cég a Huawei után, amelyik
európai elosztó központot hoz
létre Magyarországon.

Jason Cseng, a Dahua Tech-
nology Kínán kívüli országok
operációs igazgatója a társaság-
ról elmondta: a vállalat fejlő-
dése az utóbbi tíz évben dina-
mikus, Kínán belül a 10 legfon-
tosabb márkanév egyikének
számít. A világon az 50 legna-
gyobb biztonságtechnikai cég
egyike, Magyarországon 2016-
ban alakította ki első értéke-
sítési központját. Zalaegersze-
gen 3000 négyzetméteres bázist
alakítanak ki, ahol naponta 300
berendezést gyártanak, de ezt a
számot rövid időn belül 500-ra
kívánják emelni. Arra töreksze-
nek, hogy minél több magyar-
országi beszállítóval kössenek
üzletet, illetve a Zalaegerszeg-
ről Európába szállított áru-
mennyiség elérje a havi 150-
250 ezer darabot.

Vigh László országgyűlési
képviselő arra emlékeztetett,
hogy Zalaegerszegen már épül
45 milliárd forintos beruházás-
sal a járműipari tesztpálya,
amely újabb kapcsolódási pont.

Balaicz Zoltán polgármester
pedig arról is beszélt, hogy a
zalai megyeszékhely egy kínai
befektető szállodafejlesztésé-
nek is helyet ad.

A Dahua Technology fő te-
vékenységi körébe tartozik a

CCTV (videomegfigyelő) esz-
közök összeszerelése és azok
egyedi igényekhez való iga-
zítása. Termékeiket – például a
hálózati kamerákat, hálózati
adatrögzítőket – egyebek mel-
lett pénzügyi, kormányzati, ipa-
ri és kiskereskedelmi területen
alkalmazzák, illetve a sport, a
szabadidő, a közlekedés és az
energetika területén.

Zalaegerszegen a 2014-ben
meghirdetett gazdaságfejleszté-
si és munkahely-teremtési prog-
ram hatására folyamatosan fej-
lődnek a cégek. A modern
technológiák, a piac növekedé-
se és a kiszámítható, stabil kör-
nyezet bővítésre sarkallja a
korábban letelepült vállalkozá-
sokat is. Ez több ezer új mun-
kahelyet jelent:

– 2015: 1800 új állás jött
létre

– 2016: 1200-al bővült a
munkahelyek száma (2015-ben
és 2016-ban, 2 év alatt össze-
sen 3000 új állást kínáltak a
vállalatok)

– 2017-ben és 2018-ban a
cégek 800 munkahely létrehozá-
sát indították el (vagyis az új ál-
láshelyek száma eléri a 4000-et)

A regisztrált álláskeresők
száma a városban évről évre
csökken. Mára ez az arány re-
kord alacsony szintre csökkent.
Regisztrált álláskeresők aránya
Zalaegerszegen:

– 2014. december: 4,7 %
– 2015. december: 3,3 %
– 2016. december: 3,0 %
– 2017. december: 2,7 %
– Zalaegerszeg folyamatos

fejlődése érdekében, illetve a
munkaerőhiány csökkentésére
egy 18 pontból álló program-
csomagot fogadott el a közgyű-
lés. A megoldások között sze-
repel munkásszálló létesítése (a

volt ZÁÉV munkásszálló fel-
újítására és újbóli megnyitására
2018-ban 600 millió forintot
fordítunk), duális képzőköz-
pont kialakítása ugyancsak 600
millió forintos projekt kereté-
ben, lakásépítési program, szak-
emberlakás koncepció, lakásvá-
sárláshoz nyújtott kamattámo-
gatás, építési telkek kedvezmé-
nyes biztosítása – mondta la-
punknak Balaicz Zoltán. – Ta-
lán ezen intézkedések is szere-
pet játszottak abban, hogy
2015-ben az országban első-
ként nyerte el a Tudományos és
Technológiai Park minősítést
a város északi ipari parkja,
2016-ban a város kapta a „Be-
fektetőbarát Település” címet,
2018-ban pedig Zalaegerszeg
vehette át „Az év ipari parkja”
kitüntetést. Sor került a 170
milliárd forintos beruházással
megvalósuló, Zalaegerszeget az
M7-es autópályával összekötő,
a sármelléki nemzetközi repü-
lőteret is érintő M76-os kétszer
kétsávos gyorsforgalmi út alap-
kőletételére, ezzel elindult az
útépítés. Zajlik a Zalaegersze-
get az osztrák határhoz vezető
M8-as úttal összekötő kétszer
kétsávos gyorsforgalmi út ter-
vezése. Kormányhatározat szü-
letett a zalaegerszegi logisztikai
központ és konténerterminál
létrehozásáról, továbbá 45 mil-
liárd forintos ráfordítással épül
az északi ipari parkban, 265
hektáros területen az elektro-
mos és az önvezető autók kuta-
tás-fejlesztésének és innováció-
jának Európában is egyedül-
álló bázisa, a járműipari teszt-
pálya. Ehhez kapcsolódva Ma-
gyarországon belül Zalaeger-
szeg lesz az ötödik generá-
ciós mobilhálózat, az 5G teszt-
városa.

A felvétel a Dahua egerszegi elosztó központjának bejelentő
ünnepségén készült. Balról a harmadik Vigh László országgyű-
lési képviselő, hetedik Balaicz Zoltán.

Közép-Zala
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74,99 millió Ft európai uniós támogatás segítségével
megvalósult Nagylengyel Község Önkormányzata
„Óvodafejlesztéssel és mini bölcsőde kialakítása
Nagylengyelben” című, TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00015
azonosító számú projektje.

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 volt. A
beruházásnak köszönhetően javult a gyermekjóléti alap-
ellátásokhoz (mini bölcsőde), valamint az óvodai ellá-
táshoz való hozzáférés.
A fejlesztés eredményeként az óvodai intézmény részben
(40 férőhely) kialakításra került a fejlesztő szoba, az
épület önálló tornaszobával bővült. A mini bölcsőde (7
férőhely) kialakítása során foglalkoztató, öltöző, mosdó
egység építése történt meg. Az épület megújítása és bő-
vítése mellett átalakítás történt a játszóudvaron (kötelező
bölcsődei játszóudvar kialakítása) és a hiányzó parkolók
is megépültek. A felújítási, átalakítási és bővítési munkák-
hoz kapcsolódott a feladatellátáshoz szükséges eszkö-
zök beszerzése.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult
meg.

A projekt teljes költsége: 82,82 millió Ft. Ebből vissza
nem térítendő támogatási összeg: 75 millió Ft
A pályázat azonosítószáma: TOP 1.4.1.-15-ZA1-2016-00015
Vissza nem térítendő támogatás: 75 millió Ft.
Tényleges fizikai befejezés: 2018. szeptember 30.

A projektről bővebb információt a www.nagylengyel.hu
oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Scheiber Ildikó polgármester
Elérhetőség:+36 20 510 2388
e-mail: info@nagylengyel.hu

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS AZ EURÓPAI
UNIÓ TÁMOGATÁSÁT!

SAJTÓKÖZLEMÉNY
BEFEJEZŐDÖTT NAGYLENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÓVODA MEGÚJÍTÁSA ÉS MINIBÖLCSŐDE KIALAKÍTÁSA

2018.09.26.

A hűvösre forduló időjárás-
nak köszönhetően igazán őszies
hangulatban telt a szeptember
végi falunap .Nagylengyelben
A délelőtti szabadtéri főzőver-
senyen három elszánt csapat
küzdött egymással és az ele-
mekkel. A hideg és esős idő el-
lenére kitartóan álltak a bog-
rácsok és a kemence mellett és

Őszi hangulatú falunap Nagylengyelben
ízletes zalai ételekkel örven-
deztették meg a résztvevőket és
a zsűrit. A barátságos versen-
gést a „zalai ízek viadalán” az
önkormányzat ajándékcsoma-
gokkal jutalmazta.

A délutáni program az
időjárás miatt már a faluház
épületében zajlott. A gyermeke-
ket csillám-Németh-Lucz Anita

tetoválással, arc-Hardi Edina
festéssel várta, valamint Vajda
Margit népi játszóterét is ki-
próbálhatták. Utóbbi foglalko-
zások a Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár KSZR szol-
gáltatásának keretében valósul-
hattak meg. A gyermekprogra-
mot színesítette a népszerű
Kakaó Zenekar koncertje is, a
kicsik nagy örömére, akik
énekeltek, táncoltak, játszottak,
sőt akár kiabálhattak is, rö-
viden: felszabadultan szóra-
kozhattak a „Kakaós fiúk” köz-
reműködésével.

A rossz idő ellenére sor ke-
rült a labdarúgó-bajnokság ak-

tuális fordulójának mérkőzésé-
re is, a helyi csapat a Göcsej
SE Németfalu együttesét fo-
gadta.

Az esti szórakoztató műsor-
ban énekesnőBódis Bettina
könnyed slágereket adott elő, a
zalaegerszegi Albatrosz TSE
táncosai pedig látványos, díj-
nyertes koreográfiákat mutattak
be. A nap sztárvendége a
Groovehouse Judyvolt, és
Zsolt jól ismert romantikus és
pörgős dalaikkal megalapozták
az esti buli hangulatát. A mű-
sort követően a Rio Zenekar
hajnalig tartó bállal zárta az
egész napos programot.

A Kakaó Zenekar a kislányokból „alkotott” virágfüzért.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

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

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.
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Zalatáj naponta!
Nem kell a következõZalatáj

nyomtatott számára várnia,
ha a laptól megszokott érdekes,

kényes témájú cikkekre kíváncsi.
Elég, ha rákattint honlapunkra:

A cikkek oldalunkonfacebook
meg is oszthatók!

Naponta új riportok, interjúk,
jegyzetek!

www.zalatajkiado.hu

Kiadja: Zalatáj Kiadó
Kiadó-fõszerkesztõ:

Ekler Elemér
Szerkesztõség:

8901 Zalaegerszeg,
Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.

Tel.: (92) 596-936
e-mail: zalataj@zelkanet.hu

ISSN 2061-358X
Göcsej Nyomda Kft.Készült:

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

Közép-Zala

Az akció a megjelenéstől október 20-ig, illetve a készlet erejéig érvényes!

Sokak kívánsága teljesült 2018
szeptember 21-én , ami-Pacsán
kor a kisváros temetőjében sor
került a lélekharang felszente-
lésére.

Kelemen Tamás polgármes-
ter elmondta, hogy 2014 de-
cemberében keresték meg azzal
a kéréssel, hogy állítsanak fel a
pacsai temetőben egy lélekha-
rangot, amely elkíséri az el-
hunytakat utolsó útjukra.

Lélekharang a temetőben
Gombos László képvise-

lő megemlítette, hogy a lé-
lekharangot Gombos Miklós
aranykoszorús harangöntő mes-
ter készítette, a további munká-
latot helyi vállalkozók vé-
gezték.

Dr. Márfi Gyula, a veszp-
rémi főegyházmegye érseke je-
lenlétében Gombos László, Pá-
csonyi Imre, a Zala Megyei Köz-
gyűlés alelnöke és Kelemen Ta-
más ünnepélyes keretek között
átvágta a szalagot, majd dr.
Márfi Gyula ünnepi beszéde
után megszentelte a harangot.

Pácsonyi Imre beszédében
kiemelte, hogy a harang fizikai
és szimbolikus jelentése mellett
a közösségi összefogást is meg-
testesíti. A harang elkészítésé-
nek költségvetése körülbelül 2
millió forint volt, melyből 1
millió forint önkormányzati tá-

mogatás, a fennmaradó további
egy millió forint pedig a tár-
sadalmi hozzájárulás által gyűlt
össze.

Az ünnepséget Pacsa Város
Önkormányzata és a helyi ró-
mai katolikus plébánia szervezte.

Árva Viktória

A szalag átvágása… Balról Gombos László, Pácsonyi Imre és
Kelemen Tamás.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

2018. szeptember
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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 30 00 00

•

00 00
Ebédszünet: 11 -12

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Idén rendhagyó módon te-
repjárós off-road túrával indult
a szüreti nap .Petrikeresztúron
Közel harminc autó indult a tú-
rán, melynek célja Göcsej ter-
mészeti értékeinek megisme-
rése volt. Az autók, az itineres
túra teljesítése után két kategó-
riában négy speciális feladatot
teljesítettek. A civil kezdemé-
nyezés alapján szervezett prog-

Szüreti programok Petrikeresztúron

ram nagyon sikeres volt, az ön-
kormányzat bízik benne, hogy
hagyomány lesz belőle és jövő-
re is vendégül láthatják a kör-
nyékbeli és helyi terepjáróso-
kat. A szervezők nagy szakérte-
lemmel valósították meg a prog-
ramot, annak ellenére, hogy el-
sőre szerveztek ilyen típusú túrát.

Délután a kisebbeket várták
népi játszóházba, ahol a csuhézás-

sal, szövéssel ismerkedhettek meg
népi iparművészek segítségével a
gyerekek. A fölösleges energiákat
ugrálóvárban, trambulinban vezet-
hették le a legkisebbek.

Gazdag, változatos kulturá-
lis műsorral várták a látogató-
kat este. Fellépett a Penderülj
Néptáncegyüttes Gála Tár-, a
sastáncklub több korosztállyal
is képviselte magát, latin tánco-

kat, formációkat mutattak be. A
lenti ír sztepp tánccsoport
2002-ben alakult, jelenleg hét,
8 és 20 év közötti, lányból és
egy 9 éves fiúból áll. Klasszi-
kus és modern táncoltak a lá-

nyok és az egyetlen fiú tag. A
műsort ének-mű-Bódis Bettina
sora zárta, musical részleteket
és ismert magyar dalokat éne-
kelt, gyönyörű hangon.

Az estet a vacsora koronáz-
ta meg, melyet a Gyuri Csár-
dából rendeltek, kétszáz főre.

Pedro-bállal záródott a vál-
tozatos szüreti nap. Az EFOP-
1.3.5-16-2016-00928 Társadal-

mi szerepvállalás erősítése és
közösségek fejlesztése projekt
keretében valósult meg a prog-
ram a Tuttu Mikka-Makka
Gyermek és Ifjúsági Egyesület
szervezésében.

Klasszikus táncot is láthattak az érdeklődők.

Sikeres volt a program.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

2018. szeptember


