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Hottó, téli falukép

„Köszönjük az élményt, nagyon jól szórakoztunk!”
Amatőr színészként már
egy valódi színház deszkáira
lépni is nagy élmény, nem
mindjárt a Nemzeti Színház
nagyszínpadára. A Teskándi
Amatőr Színjátszók Alkalmi
Csapatának (TASZACS) január
27-én megadatott ez a lehetőség. S a településről is elkísérhették őket, hiszen a záró programhoz a szervezők egy 60 személyes buszt is biztosítottak.
A Nemzeti Művelődési Intézet, a Magyar Teátrumi Társaság és a Nemzeti Színház
közös projektje a IV. Pajta
Színházi záró eseménye volt
január 26-27-én a projektben

résztvevő színjátszó körök budapesti seregszemléje. A teskándiak vasárnap fél kettőkor
kerültek sorra, színpadra.
A színművet a teskándiak
előadásában maga a szerző, Kéri Ferenc is megnézte. A mellette ülők szerint nevetéssel és
tapssal jutalmazta a szereplőket.
A lopótök, avagy a Mari
nem olyan színművét Ecsedi
Erzsébet, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház művésznője tanította be a társulatnak
és a budapesti fellépést is végigizgulta. Szorított a csapatnak, hogy a világot jelentő
deszkák ne hozzák túlságosan

Az elismerő oklevél.

zavarba őket. Azért az is az
igazsághoz tartozik, hogy mindenkiben nagyobb volt a feszültség és a lámpaláz, hogy

minden, díszlet, kellék a helyén
legyen, mindenki tudja a
szövegét, időben lépjen be…
(Folytatás a 2. oldalon)
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„Köszönjük az élményt, nagyon jól szórakoztunk!”
(Folytatás az 1. oldalról)
A kísérő csapat nagyon jól
szórakozott és mivel a nap
során több fellépő csapat is
volt, így több más színművet is
megnézhettek.
A seregszemle emléklapok
átadásával zárult. Minden amatőrszínjátszó csapatot megnéztek a színművészeti egyetem
hallgatói. A fellépés után értékelték a látottakat és ezek a
mondatok kerültek a csoport
fotók fölé a bekeretezett
tablóra.
„Remek darab, öröm volt
hallgatni, látni. Pontosan tetten
érhető a színészi játékon a
kitartó, eredményes mentori
tevékenység. Helyes hangsú-

lyokat, jól kijátszott poénokat
láthattunk, melyek mind-mind
a sok gyakorlást igazolták
vissza. Kivétel nélkül mindenki
magabiztosan játszott, mely
igen nagy bátorságról tanúskodik. Gratulálunk és köszönjük
az élményt, nagyon jól szórakoztunk!”
Köszönet jár ezért a munkáért a tagoknak, a segítőknek
és nem utolsó sorban hálás
köszönet a mentornak, Ecsedi
Erzsébetnek. A csapat elégedett
lehetett a munkával, a teljesítménnyel, méltán öregbítették
Teskánd nevét. Haza felé a
buszon már vidáman és felszabadultan szólt a harmonika
szó és az ének.

Pajtaszínház Teskádon is
Nagy volt az érdeklődés

Németh Ágnes kezében a méltató emléklap.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság a Zala Megyei Baleset-megelőzési Bizottság közreműködésével felmenő
rendszerű gyermekrajz-pályázatot hirdet

„A mobil várhat?!” címen,
három kategóriában:
óvodások (3-6 éves),
alsó tagozatos (7-10 éves) és
felső tagozatos (11-15 éves) általános iskolai tanulók részére.
A rajzoknak kiemelten a mobiltelefon és kiegészítőinek (pl.
fejhallgató) biztonságos, szabályos használatát kell a
közlekedésben bemutatnia.
Az egyéni alkotások mérete kizárólag A/4 vagy A/3 méret
lehet.
Alkalmazott technikák: grafit, színes ceruza, zsírkréta, lino,
tus, tempera, olaj, diópác, szénrajz.
Az első fordulóban a (Zala megyei) pályamunkákat, 8900.
Zalaegerszeg Balatoni út 4. címre a Zala Megyei Rendőrfőkapitányság, Megyei Baleset-megelőzési Bizottságokhoz
kell beküldeni az alkotó adatainak (név, életkor, lakcím, iskola
megnevezése) feltüntetésével.
A beküldési határidő: 2019. április 26.

Nagy volt az érdeklődés a teskándi előadáson is.

A Teskándi Amatőr Színjátszók Alkalmi Csapata január 13-án, vasárnap természetesen a hazai közönségnek
is bemutatta a „Lopótök,
avagy a Mari nem olyan”
című népi komédia előadását
a Csukás István iskolában.
A pajtaszínház programot
a vidéki amatőr színjátszás
újraélesztésére hozta létre
2015-ben a Nemzeti Művelődési Intézet és a Magyar
Teátrumi Társaság. A program
a színjátszó körök indításához
segítséget és szakmai támogatást nyújt; az adott megyében működő színházak szí-

nészei, drámapedagógusai mentorálják az amatőr színjátszókat darabjaik megalkotásához.
A teskándi színjátszó csapat Kéri Ferenc művét választotta, amely egy népi komédia
dél-göcseji anekdotákkal, tele
vicces, tréfás csattanókkal. A
történet egy présház körül
játszódik, ahová a szerelmi
légyottokat szervezik. A Hevesi Sándor Színház színművésze, Ecsedi Erzsébet készítette fel a csapatot az
előadására. A darab bemutatója szép számú nézőközönség előtt zajlott.
Trojkó Tímea

A második forduló: Zala Megyei Baleset-megelőzési Bizottság az általa zsűrizett és kiválasztott legjobb zalai alkotásokból
2019. május 10-ig kategóriánként 6-6 pályaművet küld meg a
második fordulóra az ORFK-Országos Balesetmegelőzési
Bizottsághoz.
Az OBB szakmai zsűrije által kiválasztott pályaművek
alkotóinak – a díjátadó ünnepségről (időpontról és helyszínről)
– később küld értesítést a gyermekrajz pályázat kiírója.
Kizárólag az országos díjazottak kapnak értesítést az
eredményről!
Az országos fődíj: 1. díj: kategóriánként 1-1 táblagép, 2.-6. díj:
kategóriánként tárgyjutalom.
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.

2019. január

3

Közép-Zala

Disznótorossal indították az újesztendőt Tófejen
A tavaly útjára indult Tófeji
Disznótoros az idei, második alkalommal már több tekintetben
is duplázott. Ez alkalommal mindjárt két sertéshez itták a fogó pálinkát a férfiak – aminek szerencsés következménye, hogy a jószágok kézre is kerültek –, hiszen a mostani disznótoroson
két csapat dolgozta fel a sertéseket.
Amint azt Horváth Zoltán,
Tófej polgármestere lapunknak
elmondta: a tavalyi nagy sikerre való tekintettel az önkormányzat támogatásával idén is
megrendezték a vidékies programot és koordinálására Soós
Lászlót, a képviselő-testület egyik
tagját kérték fel.
A helyi civil szervezeteken
és civileken túl a falu testvértelepüléséről, az erdélyi Gyulakutáról, illetve a szlovéniai Zsit-

kócról érkeztek a csapatok az
állatok feldolgozásához.
A csapatokat arra kérték, hogy
a feldolgozás során mutassák be
az egyes vidékekre jellemző szokásokat, technikákat. Ily módon kiderült, hogy Erdélyben
nem rendfán bontják a sertést
és feldolgozás előtt mintát vesznek a húsból, melyet emberre
veszélyes baktériumok ellen vizsgálnak, a Muravidéken pedig szalmával kezdik a perzselést.
Az ételek tekintetében a Muravidéken nagyon népszerű a vágott zsír és a kásás kolbász melyet ez alkalommal is elkészítettek, míg az erdélyi csapat agyas
levest és csomborral fűszerezett
hurkát és kolbászt készített az esti vacsorához. Az agyas leves elkészítését Kászoni Attila, a tófeji székely kapuk elkészítője
vállalta magára és helyi segít-

Az erdélyi csapat a disznóvágáson.

séggel kürtőskalácsot is készített.
Soós László, a rendezvény
irányítója elmondta, mivel gyerekkora óta élete részét képezi az
állattartás, tisztában van annak
minden előnyével és nagyon örül,
hogy a program jelen van a falu
életében. Mint kifejtette, igyekeztek a disznóvágás minden sarokpontját lemodellezni, hogy a
témában kevésbé jártasak hiteles képet kaphassanak a folyamat egészéről. Kitért arra is, hogy
ápolandó, értékes tudásnak és a
hagyományaink fontos részének tartja az egykor ünnepi alkalomként kezelt disznótorost.
A rendezvény tekintetében László hangsúlyozta, a baráti han-

gulatú esemény remek lehetőség a helybéli közösség erősítésére és a határon túli magyar
szálak szorosabbra fűzésére.
Az ebédről helyi asszonyok
gondoskodtak kiváló zalaias ízvilággal a helyi hagyományok
szerint.
Az egész napos munka végeztével a közösségi házban terített asztalok várták a fáradt
résztvevőket és a település lakóit, ahol harmonikaszó mellett
ülhették meg a második Tófeji
Disznótoros vacsorát. Zalai, erdélyi és muramenti ízek kavalkádjában későig tartó, határok nélküli beszélgetéssel zárult a példaértékű rendezvény.
Gellén Szilárd

FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁS
és HITELKÖZVETÍTŐ IRODA
13 biztosító és 12 bank kínálata egy helyen,
díjmentes ügyintézéssel!
ülakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól ükötelező gépjármű
felelősségbiztosítások a legkedvezőbb díjjal üteljes körű casco
üutasbiztosítás üélet,- baleset,- nyugdíjbiztosítások üvállalkozói
vagyon és felelősség biztosítások ükárfelvétel ügyintézés

üSzemélyi kölcsönök ülakáshitelek üjelzáloghitelek üCSOK
ügyintézés ühitelkiváltás ügépjármű hitelek ükisvállalkozói hitelek
ünapelem rendszer értékesítés teljes körű – igény esetén 0%
kamatozású MFB hitel – ügyintézéssel. Villanyszámla: 0 Ft!
Munkatársakat keresünk az alábbi pozíciókba:
ünapelem rendszer értékesítő ühitelközvetítő üingatlanközvetítő
übiztosítás közvetítő üonline hirdetésszervező ücall center értékesítő
Részletek: www.cashbank.hu / karrier
H-Kontakt Group Kft. / Horváth József
8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3
(Göcsej Üzletház 1. emelet) Tel: 06-30-9373-789
Web: www.cashbank.hu
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* Múltidézés Flam rajzaival Ultibajnokság Nagylengyelben
Tervezgetés

A verseny résztvevői.

– Szeretnék író lenni, mint a nagyapám. Órákat tud mesélni
róla, hogy milyen színvonalasan írta a szocialista brigádnaplót
(2005.10.05.)

Hátrányos helyzetű falu

A magyar kártya szerelmesei idén is barátságos versengés során mérték össze ulti
játéktudásukat Nagylengyelben.
A településen már évek óta
hagyomány az év elején megrendezett bajnokság, amelyre a
szomszédos falvakból is mindig csatlakoznak játékosok.
Idén tizennyolcan szálltak
versenybe – és volt néhány
szurkoló is – a január utolsó
szombatján lezajlott eseményen. A délelőtt 10 órakor
kezdődő játszmák hat asztalnál,
3-3 játékossal zajlottak. Hogy
a koncentrációt igénylő játékban ne lankadjon a résztvevők
figyelme, az önkormányzat
dolgozói és segítőik biztosí-

tották számukra a gasztronómiai hátteret. A többórás baráti
vetélkedés végén minden kártyás emléklappal gazdagodott, az
első három helyezett pedig oklevelet és kis ajándékot kapott.
2019-ben Káldi Zoltán egykori nagylengyeli, ma már lickóvadamosi lakos emelhette
magasba a győztesnek járó
kupát. A megyeszékhelyről érkezett Lipusz András szerezte
meg a 2. helyet és a rendező
települést képviselő Gombos
Péter állhatott fel a képzeletbeli
dobogó harmadik fokára. Gratulálunk nekik és minden kedves résztvevőnek, jövőre is
szeretettel várjuk őket Nagylengyelben!

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Közép-Zala havilapban.
– Fesztivál hegyek mindenfelé. Kiugrási kísérletként meg kellene próbálnunk egy rántottleves fesztivált…
(2005.10.20.)

Bormustra

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

en
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www.zalatajkiado.hu
– Ebben a kannás rizlingben az ízlelőbimbóim határozottan
felismerik a pétisó karaktert és a harmonikus marhagané
telített aromáját…
(2005.11.03.)

* 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.
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A fenntartható erdőgazdálkodás fontossága
Ülést tartott a Zala Megyei Közgyűlés
A Zala Megyei Közgyűlés
2019. január 31-i ülésén tájékoztató hangzott el a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt.
működéséről. Váradi József erdőgazdálkodási főmérnök kiemelte, hogy társaságuk állami
tulajdonú területek vagyonkezelőjeként
megvalósítja
a
fenntartható erdőgazdálkodás
minden elemét úgy, hogy érvényesíti a természet- és környezetvédelmi szempontokat,
nyereséges gazdálkodási tevékenységen keresztül messzemenőkig igazodik a közjó szolgálatához. Elhangzott, hogy
kiemelten kezelik a közjóléti
feladatokat, melyek egyik fő
színtere Zala megye, ahol a
Kis-Balaton és a Balaton környéke tartozik hozzájuk. Ezen a
területen az elmúlt években is
számos fejlesztést valósítottak
meg, több kilátót építettek vagy
újítottak fel, létrehozták a Festetics Imre Állatparkot, s további pályázatok révén kívánják megvalósítani a Festetics
örökség bemutatását, illetve a
„Balaton madártávlatból” című projekt által újabb turisztikai attrakció fejlesztéseket
kívánnak megvalósítani a Keszthelyi-hegység térségében, melyekhez kérte a Zala Megyei

Közgyűlés támogatását és együttműködését.
A testület rendeletet alkotott
a Zala Megyei Önkormányzat
2019. évi költségvetéséről,
melynek bevételi és kiadási
főösszege 724 027 000 Ft.
Elfogadásra került a Zala
Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit
Kft. 2019. évi üzleti terve, valamint az idei évre vonatkozó
összesített közbeszerzési terv.
Jóváhagyta a közgyűlés az
oroszországi Hanti-Manysi Autonóm Terület Kormányzóságával 2001-ben megkötött
együttműködési megállapodáson alapuló 2019-2020. évekre
vonatkozó tevékenységi tervet,
amely a két térség között
megvalósítandó közös programokat és projekteket foglalja
magában, kiemelten kezelve az
oktatás, innováció, egészségügy területét, valamint a néprajzi, nemzeti és népi értékek
gyűjtésének és megőrzésének
módszertani tapasztalatainak
megosztását. A dokumentum
aláírására a térség kormányzójának 2019. február 4 -7. között
sorra kerülő zalai látogatása
keretében kerül sor.
A grémium jóváhagyta a
magyar-magyar
kapcsolatok

Számos kérdésben született döntés a közgyűlésen. Balról Pácsonyi Imre, Bene Csaba alelnökök, dr. Pál Attila elnök és dr.
Mester László főjegyző.

ápolását és fejlesztését célzó
együttműködések támogatását
szolgáló Bethlen Gábor Alaphoz benyújtott „A végvidék
nem alkuszik” című pályázatot,
melyben a megyei önkormányzat partnere Kovászna Megye
Tanácsa lesz, középpontjában
pedig a két térség, Zala és
Háromszék, határrégiós adottságaiból eredő fejlesztési lehetőségeinek, jó gyakorlatainak megismerése és átadása
áll, különös tekintettel a korábban elzárt területeken fek-

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

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

vő objektumok, történelmi emlékhelyek hasznosítási lehetőségeire.
Ezt követően pedig részletes tájékoztatást kaptak a képviselők a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal által 2018ban végzett feladatokról, melyek között a testületi munkához kapcsolódó tevékenységek
mellett jelentős arányt képviseltek a pályázatokkal kapcsolatos térségfejlesztési és pénzügyi tevékenységek. (Forrás:
Zala Megyei Közgyűlés)

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

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

Minden korosztálynak szerveznek programot.

Petrikeresztúr Község Önkormányzata másik hat településsel konzorciumban nyert pályázatot a helyi humánerőforrás fejlesztésére, a zalalövői konzorciumban. Borvári Lili polgármester asszonyt kérdeztük, hogy
milyen fejlesztések valósulnak
meg a pályázat keretében.
– Kiknek szól ez a pályázat?
– Ez egy minden korosztályt átfogó pályázat, a legkisebb óvodások mozgásfejlesztő foglalkozások foglalkozásokon vehetnek részt két éven

keresztül a nagylengyeli óvodában. Az iskolások is ide járnak
mozgásfejlesztő tornára, ahol
állatokat utánozva sajátítják a
torna, az aerobik alapjait. A foglalkozások a testi fejlődésen mellett fejlesztik a koncentrációs
képességet, a memóriát, segítenek a stressz levezetésében. A
foglalkozások ingyenesek minden gyermek és család részére.
A felnőttekre, a családokra is figyelem irányul. Havi rendszerességgel Szülői Szemináriumok valósulnak meg Zalalö-

vőn, ahol neves pszichológusok, szociálpedagógusok, családterepauták adnak elő minden alkalommal más és más témában.
Ezeken az előadássorozatokon
a legmodernebb pedagógiai irányelvekkel ismerkedhetnek meg a
szülők, nagyszülők. A pályázat
finanszírozza az utazás költségét is.
– Mit jelent a mentorálás,
mely a pályázat keretében megvalósul?
– Két főt foglalkoztatunk mentorként, akik a helyi, bármilyen
szempontból hátrányos helyzetűeket segítik. Segítik, hogy a munkanélküliek képzéseken vegyenek részt, új munkát találjanak.
Foglalkoznak a megváltozott
munkaképességüekkel, a kismamákkal. Ezért a résztvevők étkezési jegyet kapnak.
– Maguk is szerveznek képzéseket?
– Igen, a pályázat keretében
saját, akkreditált képzések is megvalósulnak az idei évben. Erről
tájékoztatjuk a lakosságot idejében.
– Rendezvények és más fejlesztések is lesznek a pályázat
keretében?
– Igen, nagyrendezvények
lesznek az idei nyáron. És egy

életmódváltó program is megvalósul a pályázat keretében.
Nem fogyókúra klub lesz, hanem olyan résztvevőket várunk, akik egészségesebbek fittebbek, tudatosabbak szeretnének lenni a fél év alatt. Előadásokat hallgathatnak, sportfoglalkozásokon vehetnek részt
és dietetikus segíti a programot.
Minden korosztályra számítunk, aki szeretne egészségesebb, fittebb és fiatalosabb lenni. Ehhez kezdő étkezési csomagot is adunk, hogy ne legyen
anyagi akadálya a tudatos életmódnak.
– Eszközfejlesztés valósult
meg a programból?
– Igen, már régen szerettünk volna egy nagy rendezvénysátrat vásárolni, ezért két 70
négyzetméteres sátrat szereztünk be. Egy hangprojektort és
egy új multifunkcionális kondigépet, melyet mindenki használhat a település konditermében.
Ez egy sokrétű pályázat, melynek középpontjában az ember
áll, legyen az bármilyen korú.
A cél, hogy jobban érezze
magát a bőrében, egészségesebb legyen, fittebb, boldogabb. A programok ingyenesek
minden résztvevő számára.

Még több adózónak készít szja-bevallási tervezetet a NAV
Az szja 1+1%-áról is május
20-áig rendelkezhetnek a felajánlók, addig választhatnak egy
támogatni kívánt civil szervezetet, egy egyházat vagy a Nemzeti Tehetség Programot. A

tavaly az egyházak részére tett
rendelkező nyilatkozatok szintén eddig az időpontig vonhatóak vissza.
Forrás: NAV Zala Megyei
Adó- és Vámigazgatósága
ng
ar
ik

• Bérfőzés

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás

um

A webes kitöltő felületen a
tervezet adatainak megtekintése,
a nem kifizetőtől, munkáltatótól
származó jövedelmi adatok, valamint a vállalkozói tevékenységgel összefüggő adatok kiegészítése, majd mentése után lehetőség
van a bevallás elektronikus beküldésére. Az Szja törvény szerint
adózó egyéni vállalkozóknak
ezt mindenképpen meg kell tenniük ahhoz, hogy a NAV által
készített tervezetből érvényes
szja-bevallás legyen.
Az egyéni vállalkozók személyijövedelemadó-bevallásának benyújtási határideje megváltozott, idéntől mindenkire egységesen május 20-a az irányadó.
(Ez a határidő-változás nem
érinti a kata vagy eva törvény
szerint adózó vállalkozókat, számukra továbbra is február 25-e
a kata nyilatkozat, illetve az evabevallás határideje.)

Hu

Idén a NAV már mindenkinek elkészíti szja-bevallási tervezetét, akiről kifizetői, munkáltatói adattal rendelkezik: legyen munkavállaló, őstermelő,
áfa fizetésére kötelezett magánszemély vagy akár egyéni vállalkozó. A változásokról, a teendőkről, a határidőről és az
1+1%-ról minden fontos információ megtalálható a NAV honlapján.
Az egyéni vállalkozóknak
továbbra is önállóan kell benyújtaniuk az szja-bevallást, aminek elkészítését nagyban megkönnyíti a NAV által összeállított adóbevallási tervezet, mely
a munkáltatóktól, kifizetőktől
származó adatokat tartalmazza.
A tervezetek március 15-étől
elérhetőek a NAV honlapjáról
(www.nav.gov.hu/szja/szja), illetve a kormányzati portálról
(www.magyarorszag.hu) egyaránt.

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
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Magyarország első szabványos 5G állomása Egerszegen
A Magyar Telekom Zalaegerszegen indította el az első
szabványos 5G tesztállomását,
amely hamarosan csatlakozik
az épülő járműipari tesztpálya
technológiájához is - közölte a
társaság az MTI-vel.
A Zalaegerszeg belvárosában található állomás gigabites
sebességre képes és kereskedelmi bevezetésre érett 5G hálózati eszközöket használ. A
tesztüzem célja, hogy a Telekom megismerje az új technológia meglévő hálózatokkal
való együttműködésének kihívásait, és ezzel időben felkészüljön a majdani integrációjára.
A közlemény az 5G állomás
elindítása kapcsán idézi Palkovics László innovációs és
technológiai minisztert, aki
szerint a városban épülő, részben már el is készült járműipari
tesztpálya „Zalaegerszeget és
Magyarországot is felhelyezi
Európa innovációs térképére”.
Ezért is jelzésértékű, hogy éppen ebben a városban indult el
hazánk első szabványos 5G
állomása – tette hozzá a
miniszter.
Hamarosan a tesztpálya
környezetében is megvalósul a
kísérleti 5G hálózat, amely –

Európában is egyedülállóan – a
hagyományos mellett az önvezető autók fejlesztésére, tesztelésére is alkalmassá teszi a
tesztpályát – jelezte Palkovics
László.
A Magyar Telekom és
leányvállalata, a T-Systems Magyarország 2017. június elején
írt alá együttműködési megállapodást a kormányzattal, Zalaegerszeg városával és az
Autóipari Próbapálya Zala
Kft.-vel, ennek keretében kezdte meg az 5G mobilkommunikációs teszthálózat kiépítését a
városban létesülő járműipari
tesztpályán. A tesztpályához
kapcsolódóan a T-Systems tevékeny részt vett az informatikai, elektronikai és járműipari
cégeket összefogó Zalai Önvezető Jármű Klaszter megalakításában is.
Rékasi Tibor, a Magyar Telekom vezérigazgatója a közlemény szerint elmondta, küldetésüknek tekintik, hogy korszerű hálózati infrastruktúrával
segítsék az emberek, a települések és az ország egészének
fejlődését, előrejutását, és ezáltal hozzájáruljanak „a gigabit
társadalom” felépítéséhez.
A közlemény kitér arra is,
hogy az 5G mobiltechnológia

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

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

Fotó: Varga György/MTI
Az épülő zalaegerszegi járműipari tesztpálya 5G mobilszolgáltatást biztosító adótornya az épített városi környezetet modellező pályarész mellett.

az eddigieknél mintegy tízszer
nagyobb adatátviteli sebességet
és jelentősen rövidülő válaszidőt, egyben a mostaninál lényegesen jobb ügyfélélményt
biztosít majd. A jelenlegit lényegesen meghaladó kapacitásnak köszönhetően több tízmillió eszköz hálózatra való kapcsolódása válik lehetővé egyidőben.
A merőben új hálózati koncepció a vezetékes és a mobilkommunikáció előnyeit egyesíti, lehetőségei nemcsak a
sebességben rejlenek, hanem a
beépített hálózati intelligenciában és a más technológiákkal
történő együttműködésre való
képességben is. Mindennek köszönhetően az 5G számos új
megoldást hoz majd az ipar, az
energetika, a mezőgazdaság, a
közlekedés, az egészségügy, az
oktatás és szinte az élet minden
területén, és várhatóan néhány

éven belül válik általánosan
elérhetővé Európában.
A közlemény emlékeztet
arra, hogy több sikeres tesztet
bonyolított már le a társaság
az 5G technológiával: 2017
októberében az Ericssonnal
laboratóriumi körülmények között létrehozta az első magyarországi 5G kapcsolatot,
illetve 2018 júliusában elsőként mutatott be valós körülmények között működő 5G
hálózatot.
A Magyar Telekom és a TSystems Magyarország az 5G
Koalíció alapító tagjaiként azon
dolgoznak, hogy a koalíció céljaival összhangban Magyarország az 5G fejlesztések egyik
európai központjává váljon, és
akár régiós szintű vezető szerepet játsszon az új hálózati
technológia és a ráépülő okos
megoldások tesztelésében –
olvasható a közleményben.
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Évindító csillagszórós futás Nemeshetésen

A csillagszórók idén is kitartóan szórták a szikrákat.

A település központjában
gyűltek össze a helyiek, hogy
egy kis mozgással indítsák az
újesztendőt, s újévi jókívánságaikat fejezzék ki egymásnak
az év első napján. A csillagszóróval való futás eredetileg Varga László ötlete volt és az utcabéli gyermekek szórakoztatásának szánta. A lényeg, hogy ki
tud messzebb futni, míg a csillagszórója ég. Idén a rendezvény az ötletgazda és a helyi
civilek szervezésében már inkább barátias hangulatú összejövetellé alakult és várt bárkit,
akit a szilveszter éjszaka meg-

próbáltatásai nem viseltek meg
nagyon.
Az összejövetelt joggal jellemezhetnénk egy sportos rendezvénynek álcázott barátias
hangulatú, újévi találkozónak is.
Hiszen a jelenlévők valójában
egymás társaságát keresték és
jó vidéki szokásként nem is jöttek üres kézzel. Csak egy kis
bor az egyik háztól, egy kis zsíros kenyér a másiktól, egy kis
figyelmességből készített meleg tea és forralt bor, néhány
hasáb fa, aminek tüze köré állva jobban esik minden, no és
sok csillagszóró. A társaság ezt

a néhány semmiséget és persze
önmagukat is beleejtették az falu csendjének víztükrébe és
hagyták, hogy a keletkező hullámok ringassák őket. A hullámok pedig tették a dolgukat
és mindenkit szépen odasodortak egymáshoz, hogy idén egy
alkalommal több legyen amikor
a rohanó világban váltanak néhány gondolatot.
A csillagszórók pedig idén
is kitartóan szórták a szikrákat,
hogy ifjú tulajdonosaik minél
messzebb juthassanak a kiindulási ponttól. Lettek aztán elsők
is középsők is és persze utolsók
is szép számmal. De a lényeg
nem az eredmény volt, sokkal
inkább a közös móka, a közös
játék amit a gyerekek – és
valójában az őket óvó szülők is
– nagyon élveztek.
S bár recept nem készült a
remek hangulatú összejövetelhez, de annyi biztos, hogy minden összetevőből éppen elegendő volt ahhoz, hogy a mintegy
harminc jelenlévő órákra a tűz
körül felejtse magát a csípős
újévi estében.
Gellén Szilárd

Zalában 4 százalékkal csökkent az álláskeresők száma
Zala megyében 4 százalékkal csökkent tavaly a nyilvántartott álláskeresők száma: a kirendeltségek nyilvántartásában
december végén 6 481 álláskereső szerepelt, csaknem 300-al
kevesebb, mint 2017 utolsó hónapjában – tájékoztatta a kormányhivatal az MTI-t.
A hivatal adatai szerint az elmúlt évben havonta átlagosan 6
850 álláskeresőt regisztráltak,
több mint 500-al kevesebbet,
mint 2017-ben.
A nyilvántartott álláskeresők aránya 2018 decemberében
4,9 százalékra mérséklődött Zala megyében, a mutató értéke
0,4 százalékponttal volt alacsonyabb az előző évinél. Éves
szinten tavaly 5,2 százalék volt
az álláskeresési ráta átlagos aránya, 0,6 százalékponttal alacsonyabb, mint 2017-ben.
A nyilvántartott álláskeresők több mint egyharmada szakképzetlen, 6 százaléka rendelkezik felsőfokú képzettséggel.

A regisztráltak csaknem 30 százaléka tartós álláskereső: legalább
egy éve, minden hónapban szerepeltek a nyilvántartásban.
A pályakezdők száma és aránya az elmúlt évben tovább
mérséklődött. December végén
428 pályakezdő, az álláskeresők 6,6 százaléka keresett munkát a kirendeltségek segítségével. 2018-ban 670 pályakezdőt
regisztráltak első alkalommal,

80-nal kevesebbet, mint egy
évvel korábban.
Decemberben 1100 álláskereső került nyilvántartásba, a
regisztrációból 1255-en kerültek ki. A kilépők közül 600-an
váltak foglalkoztatottá, közel
400-an támogatás nélkül jutottak munkához.
Az év utolsó hónapjában 400
nem támogatott álláshely volt
Zala megyében.

www.zalatajkiado.hu
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mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
A mozizás nem volt bent…
Sándor jó szakember, nem
retten meg a kihívásoktól.
Bár a sok probléma megoldása gyakran elég kemény
feladat, sokat kell gondolkodnia. Néha eszébe jut,
egyszerűbb lenne az élete,
ha egy gyártósoron dolgozna, és a kéket a kékhez,
pirosat a piroshoz…
De neki ez túl unalmas
lenne, ezért foglalkozik intelligens házakkal.
Megkereste egy ügyfél –
József – egy olyan problémával, amit eddig minden
szakember megoldhatatlannak tartott. A helyszíni kiszálláson és a probléma
szemmel verésén túl, nem
jutottak közelebb a megoldáshoz.
Sándor ért a szakmájához, gondolkozott, majd
megtalálta a megoldást.
A József típusú ügyfelet,
aki folyamatosan jelen van
munka közben, és úgy figyeli az eseményeket, mintha a kedvenc sorozatát nézné Sándor már megszokta.
Sőt a szeme se rebben, amikor még azt is elvárja, hogy
munka közben az élet nagy
kérdéseit megvitassák. Így a
sok beszélgetés és a feladat
bonyolultsága miatt mindketten kezdtek elfáradni.
József, az ügyfél egyszer
csak eltűnt. Sándor ezt látva
végre a vezetékekre tudott
koncentrálni, ami rá is fért,
mert sok rossz helyen volt.
József megjelent újra egy
székkel és leült. Erre Sándor
nevetve csak ennyit tudott
mondani:
– József én szeretem magát, de a mozizás nem volt
bent az árban….
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Befejeződött a Zala Megyei Szent Rafael Kórház felújítása
új D épület után az építtető és
az akkori kivitelező közötti
vitás kérdések miatt félbemaradt
az F épület megkezdett rekonstrukciója. Az újabb közbeszerzési kiírás nyerteseként tavaly

nyáron a ZÁÉV Zrt. lett a generálkivitelező, amely határidőre, január végére befejezte az
épület teljes körű felújítását.
A képviselő felidézte, hogy
az utóbbi négy évben – az MRI

Jobbról dr. Halász Gabriella, Peresztegi Imre és Vigh László.

A napokban befejeződött a
Zala Megyei Szent Rafael Kórház kardiológiai és pulmonológiai osztályát is befogadó épületének éveken át félbemaradt
felújítása, a betegek várhatóan
márciustól vehetik birtokba a

mintegy 2,3 milliárd forintos
beruházást.
Vigh László, a térség országgyűlési képviselője (Fidesz) a
helyszínen tartott sajtóbejáráson
elmondta: a néhány éve mintegy
4 milliárd forintból megépített

Az akció a megjelenéstől február 25-ig, illetve a készlet erejéig érvényes!

Szemben a felújított épület.

berendezés cseréjével és két
félmilliárdos műszerbeszerzési pályázattal együtt – összesen mintegy 9 milliárd forint beruházás
valósulhatott meg a zalaegerszegi egészségügyi intézményben. A mostani felújításnak köszönhetően – a bútorok és műszerek beszerzése után – várhatóan márciusban vehetik birtokba a betegek a megújult épületet, a hivatalos átadását pedig
áprilisra tervezik.
Halász Gabriella, a kórház
főigazgatója elmondta: a korszerűsített szárnyban kap helyet
a kardiológiai rehabilitáció, az
onkológiai osztály, illetve ide
költözik a pózvai külső kórházból a pulmonológia is. Ezzel minden olyan részleg az intézmény központi telephelyén
működik, amelynek nagy a
diagnosztikai vagy műtéti igénye.
Peresztegi Imre, a ZÁÉV
Zrt. vezérigazgatója elmondta:
az összesen 2,3 milliárdos korszerűsítésből bruttó 1,1 milliárd
forint volt a cég által elvégzett
építészeti és műszaki beruházás
összege. Az MTI kérdésére azt
is közölte: az alig 6 hónapja
átvett munkaterület nagyjából 40
százalékos készültségen állt, ezt
kellett a január végi határidőre
teljesen befejezniük, ehhez többségében helyi, zalai alvállalkozókat vontak még be. (Forrás:
MTI)
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„Egyetlen pillanat alatt többet mond…”
A fotó ereje
Kilencedik alkalommal rendezték meg az immár hagyományos sajtófotó kiállítást Zalaegerszegen, a Hevesi Sándor
Színházban.
A tárlat megnyitóján Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Beszédében a kiállítás képeit helyezte előtérbe,
amelyeken felfedezhetjük saját
magunkat, a családunkat, a
barátainkat, az ismerőseinket; a
helyet, ahol élünk és ahol dolgozunk. Ez teszi közösségi
élménnyé számunkra a kiállítást. A fotók komolyabb átgondolása ráébreszti a szemlélőt a körülötte élőkhöz és a
környezetéhez való kötődésre. Minden ember természetes
jellemzője a kötődés és az
összefogás és ezen a sajtófotó kiállításon az köszön
vissza, hogy mi ebben az

összefogásban egymásra tudunk lelni.
A kiállítást a következő gondolatokkal nyitotta meg Szabolcs Péter Munkácsy-díjas szobrászművész: „Egy kép egyetlen pillanat alatt sokkal többet
mond el a világunkról, mintha
az ember hosszasan fecsegne.”
A bemutatott képeket az
érdeklődők február 20-ig látogathatják. A paravánokon Katona Tibor, Pezzetta Umberto
és Seres Péter fotóriporterek
munkái közül 72, a 2018-as
Zalaegerszegi Sajtófotó Pályázatra beadott munkák közül
pedig 34 fotó és fotósorozat
tekinthető meg.
A szakmai zsűri 28 pályázó
képei közül választotta ki a
legjobbnak ítélt képeket. Különdijat érdemelt Hódos Tamás
„Gömbbe zárt világ” című
alkotása, Gombás Gabi „A lép-

A díjazottak: Hódos Tamás, Bekő Tamás, Gombás Gabi, Bolla
Gábor. A hátsó sorban: Seres Péter, Pezzetta Umberto, Katona
Tibor, Szabolcs Péter és Balaicz Zoltán.

cső” című képe és a zsűri által
legkedveltebb fotó, Bekő Tamás „Hajnali álom” címmel. A
sajtófotósok különdíját Bolla

Gábor kapta meg a Majkakoncerten készített sorozatképeiért.
Trojkó Tímea

Az MFB finanszírozási programot indít a családi vállalkozások generációváltására
Új tőkefinanszírozási programot indít a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) csoport
annak érdekében, hogy segítse a generációváltást olyan
családi vállalkozások eseté-

ben, ahol a családon belüli
utódlás nem megoldott, ezért
veszélybe kerülhet a működőképesség fenntartása és a cégben felhalmozott értékek megőrzése.

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

www.zalatajkiado.hu

A közleményben kiemelték:
az ilyen társaságok esetében az
értékesítés elkerülhetetlen, a
program célja, hogy társfinanszírozást nyújtson azoknak a
befektetőknek, akik generációváltással érintett családi vállalkozást vásárolnának. Így valósulhat meg a vállalkozások
rendezett értékesítése.
Az MFB Generációváltási
tőkeprogram keretében az MFB
csoporthoz tartozó Hiventures
Zrt. az 500 millió forint alatti tőkefinanszírozási igény, míg az
MFB Invest az 500 millió forint
feletti tőkeigény esetén várja a
jelentkezőket – részletezték.

A felvásárlás során 30 százalékos magánforrás bevonását
várják el, a finanszírozási időtáv pedig 5-7 év - közölték.
A közleményben arra is kitértek, hogy a minimum 50
millió forintos árbevétellel rendelkező kis- és középvállalkozások 58 százalékát teszik ki a
családi vállalkozások.
Ezek közel 40 százalékát,
akár 12 ezer céget is érint a
generációváltás
problémája,
mivel a tulajdonos-ügyvezetők
átlagos életkora eléri a 65 évet
– mutattak rá piaci információkra hivatkozva. (Forrás:
MTI)
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Felújítják a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházat

A felújítás előtt álló zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház színpada és nézőtere 2019. január 18-án.

A tervezésre vonatkozó
összegről már kormánydöntés
született, így elkezdődhet a
zalaegerszegi Hevesi Sándor
Színház teljes körű felújítása,
amelyhez a színészház és a
teátrum előtti tér korszerűsítése
is hozzátartozik.
Vigh László (Fidesz) miniszteri biztos, a térség országgyűlési képviselője a színház-

ban tartott sajtótájékoztatón
elmondta: csaknem 40 évvel az
épület megnyitása után történhet meg a teljes felújítás,
amelynek tervezési munkálataihoz az elmúlt év végén kormányhatározat biztosított 255
millió forintot.
„A falakon kívül szeretnénk
mindent kicserélni” – fogalmazott a képviselő, hozzátéve,

hogy a munkálatokba a nyílászárók, a fűtési rendszer, a fényés hangtechnika cseréje is
beletartozik. A felújítás várhatóan 3-3,5 milliárd forintba
kerül majd.
Balaicz Zoltán (FideszKDNP), a zalai megyeszékhely
polgármestere felidézte, hogy
az 1980-as években álmodták
meg Zalaegerszegen a színházat, ami 1983-ban nyílt meg. A
Ruszt József által indított teátrum alapítói közül máig többen
tagjai az intézménynek.
Kitért arra is, hogy a Modern városok programba bekerült felújítás keretében az épületben működő Griff Bábszínház is megújul, korszerűsítik az
épület előtti, Ruszt Józsefről
elnevezett teret és a színészházat is. Ha minden optimálisan alakul, vagyis a közbeszerzések is rendben zajlanak,
2020 tavaszára készülnek el a
kiviteli és engedélyes tervek,

maga az építés pedig 2021
januárjában kezdődhet meg
és 2022 decemberére fejeződhet be.
Besenczi Árpád, a színház
igazgatója arról beszélt, hogy a
jelenlegi működést sokszor
nehezíti a hiányos színpadtechnika – nincs például forgószínpad –, de a hangpult és a
világítástechnika is elavult. A
kiszolgálóhelyiségek, öltözők,
a kelléktár, a díszletraktár vagy
a fodrásztár állapota is kívánnivalót hagy maga után, de a
színház akadálymentesítésére, a
teherlift felújítására is nagy
szükség van.
Hozzátette: több lehetőség
is felmerült, de még nincs végső megoldás arra, hogy a felújítás ideje alatt hol tartják
majd az előadásokat. Olyan
megoldást keresnek, hogy a
nézőszám és ezzel a bevételek
se nagyon csökkenjenek. (Forrás: MTI)

Fotó: MTI/Varga György
Csaknem 40 évvel az épület megnyitása után megkezdődhet a
teljes felújítás, amelynek tervezési munkálataihoz az elmúlt év
végén kormányhatározat biztosított 255 millió forintot.

