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Széchenyi István szobra,
Kisbucsa

Széchenyi István szobra,
Kisbucsa

Az ősz minden színével,
természet adta kincsével, szó-
rakoztató programokkal és a
megszokott szeretettel várta
látogatóit a IV. Őszi Forgatag,
Tófejen.

A hagyományossá vált kéz-
műves termékeket és mestersé-
geket felvonultató rendezvény,
melyhez a díszlet maga a szín-
pompás ősz, ez alkalommal is
nagyon sok helyit és környék-
belit vonzott.

A korábbi évekhez hason-
lóan a helyi intézmények, civil
szervezetek, civilek és vásáro-
zók hozták el portékájukat a

IV. Őszi Forgatag Tófejen
forgatagra. Az ingyenesen láto-
gatható program célja bemu-
tatni mindazt, amit a leggaz-
dagabb évszakunktól kapunk
úgy látványban, mint ízekben.
A javarészt helyiek által előál-
lított lekvárok, szörpök, kom-
pótok, az éppen szezonális gyü-
mölcsök és azok párlatai mind
megtalálhatóak és megkóstol-
hatóak voltak. Idén is helyet
kaptak a vásározók, kézműve-
sek és a feledőben lévő szak-
mák művelői is. Így az érdek-
lődők betekinthettek a fafara-
gás, fazekasság, foltvarrás, vá-
szonszövés és papírfonás rejté-

lyeibe, de kóstolhattak és vá-
sárolhattak mangalica húsból
készült termékeket és házi saj-
tokat is. Tófej testvértelepülése,
Gyulakuta idén is „delegálta”
hölgy csapatát a Gyöngy névre
keresztelt civil szerveződést,
akik szintén házias és egyben

az erdélyi konyha ízeit aján-
lották kóstolásra a délután
folyamán.

A helyi intézmények és ci-
vil szerveződések a csemegéken
túl a tőlük megszokott kreati-
vitással, a képzeletet felülmúló,

A helyi intézmények is készültek a forgatagra.
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Eladó egerszegi lakás a belvárosban
Zalaegerszegen, a belvárosban, a Mikes Kelemen utcai 3 emeletes,

blokktéglából épült társasházban 56 m -es ,2
földszinti

tehermentes lakás (2 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, pince, tároló) eladó.
A közelben áruház, gyógyszertár, orvosi rendelő, buszmegálló található.

A közművek (gáz, víz, villany) rendezett állapotban.
Érdeklődni lehet a es30/235-4814-

vagy a es telefonon lehet.30/410-5684-

Harmadik alkalommal gyűl-
tek össze a település egykori la-
kói egy kellemes délutánt eltöl-
teni az egykor otthont adó faluban,
régi és új ismerősök körében,
kicsit nosztalgikus hangulatban.

Amint azt Horváth Zoltán,
Tófej polgármestere elmondta,
a korábbi tapasztalatok birto-
kában második alkalommal
szervezik vasárnapra a találko-
zót, így egybekötik a szentmi-
sével is. Tradíció, hogy a helyi
hősi emlékmű lábánál ünne-
pélyes keretek között koszorút
helyeznek el, emlékezve azokra
a néhai tófejiekre, akik a halál-
tól sem riadtak vissza a Haza
védelmében. Horváth Zoltán
beszédében kiemelte, mialatt az
emlékműnél meggyújtják az
emlékezés mécsesit, Erdélyben
fáklyák lobognak a Székely
Autonómia Napján. Az őszi
program időpontjául mindig a
Mindenszentek előtti hétvégét
jelölik meg a szervezők, így a

Harmadik alkalommal várták az elszármazottakat Tófejen
távolabbról érkező elszárma-
zottak a temetőben is látogatást
tehetnek.

Pácsonyi Imre Zala Me-, a
gyei Közgyűlés alelnöke kér-
désünkre elmondta: a rendez-
vény úgy a helyiek, mint az el-
származottak számára kiemel-
kedő lehetőség arra, hogy lel-
kileg töltekezzenek. Kiemelte:
a település vezetői nagyon szí-
nes hagyományrendszert építet-
tek ki a hátrahagyott évek alatt,
ápolva az anyaországi és hatá-
ron túli kapcsolatokat, amire
méltán lehetnek büszkék a he-
lyiek és a hazalátogatók.

A Szülőfalum Tófej című
kétkötetes, helytörténeti könyv
szerzője, Varga Kálmán György
és egykori osztálya a program
keretein belül, 55 éves általá-
nos iskolai osztálytalálkozót is
ültek. Varga úr érdeklődésünkre
elmondta, az egykori osztály-
ból leszá-Faragó Ferencnét
mítva mindenki máshol alapí-

tott családot. Kitért arra is, hogy
a szerencsés gazdasági adott-
ságokon túl nagyon jó irányba
viszi a települést az összetartó
közösség, a jó vezetés.

Az önkormányzat támoga-
tásával, , a kö-Lakatos György
zösségi ház vezetőjének és se-
gítőinek szervezésében a mint-
egy kilencven elszármazottat
egy jó hangulatú ebédre volt
hivatalos. Némi kötetlen be-
szélgetés után, a dallamok szár-

nyán mindig vidámságot köz-
vetítő helyi Szivárvány dalkör
készült egy kis dalcsokorral. A
Hevesi Sándor Színház két
művésze, ésDebrei Zsuzsanna
Hertelendy Attila szintén zenés
produkcióval emelték az ünne-
pi alkalom fényét. A színpadi
produkciókat estébe nyúló be-
szélgetés követte, mialatt a pro-
jektor ontotta magából a száz
és száz régi fényképet.

Gellén Szilárd

Sziporkázó jókedv és közös éneklés a találkozón.

Táncházzal is készültek a szervezők.

ötletes dekorációkkal csalo-
gatták standjukhoz az érdek-
lődőket. Kicsit játékosabb vo-
nalon haladva és a gyermekek
kedvében járva, régen közis-
mert játékokkal és állatsimoga-
tóval is készültek a szervezők.

A programhoz illő kultu-
rális sokszínűséget néptánc-
együttesek és népzenekarok
illetve a helyi fiatalok műsora
hozta el a rendezvényre. A Z-
Generáció tagjait, a fiatalos

népzene művelőiként ismerhet-
te meg a közösség és mindjárt
osztatlan sikert is arattak a
résztvevők körében.

Laposa Julcsival Hor-és
váth Károllyal Zalakiegészült
Zenekar is népies dallamokkal
énekeltette majd táncoltatta
meg a közönségét. Aki tehát
inspirációt keresett az ősz első
napjain, annak a tófeji rendez-
vény garantáltan nem okozott
csalódást.

Gellén Szilárd

IV. Őszi Forgatag Tófejen
Az október 13-i önkormányzati választáson új

polgármestere lett . Az eddig több ciklusonTeskándnak
keresztül hivatalban lévő váltotta aNémeth Ágnest Sipos László
falu élén.

Az alakuló testületi ülésen ismét alpolgármesternek
választották . A képviselő-testület további tagjai:Bogár Istvánt
Badacsonyi Lajos, Mándli Péter, Patakiné Sümegi Mária, Tóth
Bálint, Vízlendvai László.

Váltás Teskándon

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Közép-Zala

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

Hirde
ssen

nálu
nk !
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A Zala Megyei Közgyűlés
2019. október 25-én tartotta
alakuló ülését.

Az ülés elején dr. Tuboly
János, a Területi Választási
Bizottság elnöke ismertette a
2019. október 13-án tartott me-
gyei önkormányzati választás
eredményét, melynek alapján a
15 megyei képviselői mandá-
tumból 45 002 szavazattal a
Fidesz-KDNP Job-11-et, a

Megalakult a Zala Megyei Közgyűlés
Ismét dr. Pál Attila az elnök

bik Magyarországért Mozga-
lom 7 747 szavazattal 2-t, a
Demokratikus Koalíció 7 521
szavazattal 1-t, a Momentum
Mozgalom 6 153 szavazattal 1-t
szerzett a Zala Megyei Köz-
gyűlésben.

A megválasztott közgyűlési
képviselők:

Fidesz-KDNP: Bene Csaba,
dr. Fekete Zoltán, Fodor Márk,
Horváth Tamás, Pácsonyi Imre,

Az új összetételű Zala Megyei Közgyűlés.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

dr. Pál Attila, Pálinkás Róbert,
Ruzsics Ferenc, Strázsai Zol-
tán, Végh László, Vincze Tibor.

Jobbik Magyarországért Moz-
galom: dr. Weller-Jakus Tamás
Norbert, Zakó László.

Demokratikus Koalíció: Nagy
Zoltán.

Momentum Mozgalom: Dal-
noki Szilárd.

Ezt követően a képviselők
esküt tettek, majd átvették
megbízó levelüket a TVB el-
nökétől.

A következőkben a közgyű-
lés titkos szavazással dr. Pál
Attilát választotta elnökének,
valamint megválasztotta három

alelnökét, akik közül ketten –
Pácsonyi Imre és Ruzsics Fe-
renc – főállásban, Bene Csaba
pedig társadalmi megbízatás-
ban látják el feladatukat.

A közgyűlés megállapította
a tisztségviselők illetményét,
illetve tiszteletdíját, valamint
költségtérítésük összegét.

Módosított SZMSZ-ének
megfelelően a megválasztott
képviselők közül megbízatásá-
nak időtartamára európai uniós
és hazai pályázatokból megva-
lósuló fejlesztésekért felelős
tanácsnoknak választotta a tes-
tület . (Forrás:Pálinkás Róbertet
Zala Megyei Önkormányzat)

A fagyok előtt érdemes el-
lenőrizni a vízmérőket, vala-
mint a fagy elleni védelemről
gondoskodni, hiszen a házi
ivóvízhálózat részét képező
vízmérőakna tisztán tartásáról
és a vízmérők épségének meg-
őrzéséről a kötelesfelhasználó
gondoskodni. A tartós fagyok
közeledtével a kerti csapokat
ajánlatos üzemen kívül helyez-
ni. Fontos ezt megtenni még a
fagyok beállta előtt, hiszen a
hideg jelentősen károsíthatja
a szerkezeteket, és könnyen
váratlan meglepetés érheti ta-
vasszal az ingatlantulajdo-
nosokat.

Hogyan óvhatja a vízmérőt
a fagytól? Gondoskodjon az
aknafedél helyes zárásáról, le-
hetőség szerint az aknafedél és
az akna falának szigetelésével.
Célszerű a vízmérőt is hőszi-
getelő anyaggal védeni.

Nemcsak télen, a fagyok
előtt, hanem tavasz kezdetekor
is érdemes ellenőrizni a víz-
mérőket. A tartós fagyok el-
múltával célszerű megvizs-

gálni a vízmérőakna állapotát,
különösen a hétvégi házak-
ban. Jót tesz, ha alaposan
kiszellőztetjük az aknát, így a
mérők megóvhatók a korró-
ziótól. A kerti csapokat csak
akkor ajánlatos üzembe he-
lyezni, amikor már nem vár-
hatóak fagyos éjszakák.

Ha valamennyi vízvételi
hely kifolyószerelvénye zárt
állapotban van és a vízmérőn
a legkisebb csillagkerék mé-
gis ivóvíz-áramlást mutat, va-
lahol szivárgás lehet a háló-
zaton, ezért érdemes szakem-
berrel átnézetni a rendszert.
Ha a szokásosnál nagyobb fo-
gyasztást jelez a mérő, akkor
is lehet meghibásodás a há-
lózaton.

Köszönjük, hogy odafi-
gyel vízmérője állapotára, hi-
szen a vízmérők rendelte-
tésszerű működtetése közös
érdekünk!

Fagytalanítsa vízmérőjét!

Az október tizenharmadikai
önkormányzati választáson sza-
vazategyenlőség alakult ki Kis-
bucsán a két polgármester-
jelölt, ésTakács Ferenc Zabb
Annamária között, miután
mindketten 141 voksot kaptak.

A helyi választási bizottság
határozatával szemben utóbbi
jelölt fellebbezést nyújtott be,
amelyet a Zala Megyei Területi
Választási Bizottság elutasított,

Új polgármester-választás lesz Kisbucsán

helybehagyva a helyi választási
bizottság döntését.

A határozat ellen Zabb An-
namária bírósági felülvizsgálati
kérelemmel élt.

A Pécsi Ítélőtábla 2019.
október 24-én kelt végzésével
helybenhagyta a Zala Megyei
Területi Választási Bizottság
határozatát, így 120 napon
belül új polgármester-választást
kell tartani Kisbucsán.

Újra szavazni kell Kisbucsán.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

2019. november
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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

(2008.03.18.)

(2008.04.03.)

(2008.04.03.)

Gyurcsány „igazsága”…

Hamlet 2008

Iskolai erőszakhullám

– Elnök úr, ön úriember. Vonja vissza az állítását, látja, nem
lesz vizitdíj!

– Menni, vagy nem menni: ez itt most a kérdés!

– Szentisten! Mi történt magával, tanár úr? – Á, semmi.
Csak kaptam néhány makarenkói pofont az egyik
tanítványomtól.

Október köztudottan az idő-
sek hónapja. Mint minden év-
ben, idén is nagy szeretettel
készültünk az ünneplésükre.

Az eseményt megelőzően
már hetekkel gyakorolt a Dal-
kör, hogy vidám műsorával
szórakoztassa a közönséget. A
helyi gyerekek verssel készültek.

A polgármesteri köszöntő,
és a műsorok után feltálalták a
finom ebédet, amit ugyancsak a
helyi lányok, asszonyok készí-
tettek a falugondnok, Marika

vezetésével.
Természetesen, mint mindig

a sütik hada sem hiányzott,

Idősek köszöntése Babosdöbrétén

amit a fiatalabb korosztály tag-
jai készítettek kedveskedve a
vendégeknek.

A délután nótázással, be-
szélgetéssel telt, és a táncos
cipők is előkerültek.

Búcsúzóul többen felvetet-
ték, hogy nagyon jól érezték
magukat, és szívesen jönnének
gyakrabban, ne csak évente egy
alkalommal találkozzanak a rég
nem látott idősebb társak.

Elhatározták, hogy idős klub
szervezésébe kezdenek, az első
lépések megtörténtek már. Bíz-
nak benne, hogy hamarosan sor
kerül az első klubfoglakozásra.

Szívesen találkoznának gyakrabban is.

A megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,Zalatáj Kiadó
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,

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

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu
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A Zala Megyei Közgyűlés
2019. november 8-i rendkívüli
ülésén az alakuló ülésen mó-
dosított Szervezeti és Működési
Szabályzatának megfelelően
döntött a közgyűlés döntései-
nek előkészítését, végrehajtását
és ellenőrzését végző állandó
bizottságok személyi összetéte-
léről, melynek eredményeként
a Jogi és Ügyrendi Bizottság
elnöke , alel-dr. Fekete Zoltán
nöke ,Horváth Tamás Mihály
képviselő tagja dr. Weller-Jakus
Tamás Norbert, nem képviselő
tagjai pedig ésKaj István Nagy
Kálmán lettek.

A Nemzetiségi Bizottság
elnökének , alel-Vincze Tibort
nökének képvi-Nagy Zoltánt,
selő tagjának Dalnoki Szilár-
dot, nem képviselő tagjának

A bizottságok összetételéről döntöttek
A Zala Megyei Közgyűlés rendkívüli ülése

pedig Bogdán Ferenc Elemért
és választották.Dobri Lajost

A Pénzügyi Bizottság elnö-
kévé , alelnökévéZakó Lászlót
Strázsai Zoltánt, képviselő tag-
jának , nem kép-Vincze Tibort
viselő tagjának pedig Laki
Józsefnét Targuba Árpádotés
választotta meg a közgyűlés.

A Térségfejlesztési Bizott-
ság elnökévé ,Fodor Márkot
alelnökévé ,Strázsai Zoltánt
képviselő tagjaivá Pálinkás Ró-
bertet Végh Lászlótés , nem
képviselő tagjaivá pedig Boro-
nyák Józsefet Keresztes Jáno, st
és válasz-Martinecz Arankát
totta meg a megyegyűlés.

Ezt követően a bizottságok
nem képviselő tagjai esküt tet-
tek és átvették megbízó leve-
lüket.

Dr. Pál Attila újraválasztott elnök vezetésével tartott rendkívüli
ülést a közgyűlés.

A mikro-, kis- és középvál-
lalkozások november 11-től ad-
hatják be a támogatási kérel-
meiket épületenergetikai fej-
lesztéseik támogatására – tájé-
koztatott , aRákossy Balázs
Pénzügyminisztérium európai
uniós források felhasználásáért
felelős államtitkára.

A vállalkozások minimum
3, maximum 100 millió forint
vissza nem térítendő fejlesztési
forrást nyerhetnek el, a teljes
keretösszeg 20,4 milliárd forint
– hívta fel a figyelmet.

Rákossy Balázs kiemelte: a
Gazdaságfejlesztési és Innová-
ciós Operatív Program (GI-
NOP) keretében megjelent fel-
hívás egyszerre szolgálja a kör-
nyezettudatos gazdasági ver-
senyképesség erősítését, a kör-
nyezetterhelés csökkentését, il-
letve a vállalkozások rezsikölt-

Startol a kkv-k fejlesztéseit támogató pályázat

ségekhez kötődő terheinek eny-
hítését, egyben hozzájárul a
klímavédelemhez.

A támogatásból lehetőség
van egyebek mellett napkollek-
toros rendszer, valamint nap-
elemes rendszer telepítésére,
hőszivattyú rendszerek alkal-
mazására, épületek hőtechnikai
adottságainak javítására, me-
legvíz-rendszereinek korszerű-
sítésére és beltéri világítási
rendszerek energiatakarékos
átalakítására. A támogatás a
beruházások elszámolható költ-
ségeinek 55 százaléka lehet.

A projektek megvalósításá-
ra legfeljebb 24 hónap áll a
kedvezményezettek rendelke-
zésére – ismertette az állam-
titkár.

Ennél a pályázatnál a költ-
ségmeghatározás a pályázati
felhívás komplexitásához, de

más korábbi felhívásokhoz mér-
ten is jóval egyszerűbb, gyor-
sabb lett. A támogatások
összege egy előzetes szakértői,
internetes, valamint korábbi
adatbázisok által meghatároz-
ható fajlagos (átlagos) költség-
hez köthető, amelynek elő-

nye, hogy a módszer alkal-
mazásával nem kell három fél
által kiállított árajánlatot be-
nyújtani, csak a felhívásban
meghatározott dokumentumo-
kat, nyilatkozatokat – tájé-
koztatott az államtitkár. (For-
rás: )MTI

Napelemes rendszer telepítésére is lehet pályázni. Zalaegerszeg páterdombi területén két egymás
melletti földterület (1945 m és 1418 m ) eladó. A két2 2

telek közvetlenül a belterület mellett található.
Érdeklődni lehet: 30/378-4465

Ha elolvasta, adja tovább!

Közép-ZalaKözép-Zala

Eladó telkek Egerszegen

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Közép-Zala

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

Hirde
ssen

nálu
nk !
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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

Balaicz Zoltán Zalaeger-,
szeg polgármestere augusztus
25-ei Facebook posztjában je-
lentette be, hogy az önkor-
mányzat 1 millió forintos jóté-
konysági adománnyal segíti az
amazonasi őserdőben pusztító
tűzvészhez kapcsolódó huma-
nitárius akciót. Ugyanebben a
Facebook posztba írta le azt is,
hogy ez a támogatás csak csepp
a tengerben, sokkal fontosabb,
hogy mi, itt helyben is tegyünk
és cselekedjünk a klímavéde-
lem jegyében. A poszt végén
jelentette be, hogy az önkor-
mányzat nagyszabású faültetési
programot fog indítani.

A program lényege, hogy 5
ezer új fát ültetnek Zalaeger-
szegen a következő 5 évben. A
sajtótájékoztatóra a kertvárosi
városrészben került sor, mert
Orosz Ferencné önkormányzati
képviselő volt az első, aki a
poszt megjelenése után jelent-
kezett, hogy szeretne kapcso-
lódni a programhoz. Így a pro-
jekt a Kertvárosban indult el 11
új fa elültetésével.

Balaicz Zoltán sorra vette,
hogy milyen intézkedések tör-
ténnek a környezetvédelemhez
és az ökováros célhoz kapcso-
lódóan:

– Vállaltuk, hogy a klíma-
változás hatásainak kivédése
érdekében önkormányzatunk
klímastratégiát dolgoz ki, mely-
ben tíz évre határozzuk meg az
intézményrendszer energiataka-
rékos felújítása, valamint új be-
ruházások leghatékonyabb és
legbiztonságosabb energiafel-
használása terén elérendő cél-
számokat.

– Csatlakoztunk Nemzetkö-
zi Klímavédelmi Under2 Koalí-

Zalaegerszeg és a klímavédelem
cióhoz. A szövetség tagjai vál-
lalták, hogy 2050-re 80 száza-
lékkal csökkentik az üvegház-
hatást okozó szén-dioxid-ki-
bocsátásukat az 1990-es évek
értékeihez képest.

– Jelentős forrásokat fordí-
tunk az egészséges ivóvíz ellá-
tásra és a biztonságos szenny-
víz kezelésre.

– Megvalósul a búslakpusz-
tai hulladéklerakó környezetkí-
mélő megoldással történő bő-
vítése.

– Az északi ipari parkban
napelem park épült.

– 10 milliárd forint pályá-
zati támogatást nyertünk el az
Elena program jegyében a ká-
ros anyag kibocsájtás csök-
kentése céljára 2024-ig.

– Az Elena program kereté-
ben Búslakpusztán újabb há-
rom hektáros napelem parkot
építünk a rekultivált hulladék-
lerakó területén.

– Ugyancsak az Elena
program keretében 20 önkor-
mányzati intézményre napele-
meket helyezünk el, 15 önkor-
mányzati intézményen pedig
energetikai korszerűsítést haj-
tunk végre a káros anyag ki-
bocsájtás csökkentése érdekében.

– A városban már 13 elekt-
romos töltőt építettünk ki, és
továbbiak is elhelyezésre ke-
rülnek.

– Az önkormányzat és az
önkormányzati cégek elektro-
mos meghajtású gépjárműveket
szereztek be.

– Hosszabb távú célunk,
hogy az állam által irányított
helyi tömegközlekedésben csak
alacsony kibocsátású EURO-
6-os, illetve elektromos, vagy
földgáz/CNG meghajtású bu-

szok közlekedjenek. Ez illesz-
kedik az új állami buszstra-
tégiához is.

– Néhány év alatt 25 km új
kerékpárutat építünk ki hat
szakaszon (az első, 6,5 km-es
szakaszt már át is adtuk), hogy
minél többen tudjanak a min-
dennapokban, akár munkahe-
lyekre is kerékpárral közlekedni.

– Folytatjuk a gyermekek
környezettudatos tudatformálá-
sát, a zöld óvoda, ökoiskola,
zöld campus programokat, il-
letve a környezetvédelmi kö-
zösségi akciókat.

– A következő években ki-
emelt városi program lesz a
zöldfelületek növelése, és eh-
hez kapcsolódóan 5 év alatt 5
ezer új fát ültetünk el a köz-
területeken, parkokban, városi
erdőterületeken, továbbá az ön-
kormányzati intézmények, böl-
csődék, óvodák, iskolák, idős-
otthonok udvarán. A szakmai

program kidolgozása, a fafajok,
ültetési helyszínek és időpon-
tok kiválasztása a Műszaki
Osztály, a Városgazdálkodási
Kft. és a városi főkertész fela-
data lesz. A programnak termé-
szetesen része a meglévő fa-
sorok és faállomány szakmai-
lag átgondolt, ütemezett meg-
újítása is.

A sajtótájékoztatón Orosz
Ferencné önkormányzati kép-
viselő a Kertvárosban zajló fel-
újítási és beruházási mun-
kálatokról beszélt, valamint ki-
emelte, hogy nagyon fontosnak
tartja a zöldfelületeket, ezért
jelentkezett azonnal a faültetési
programra. alpol-Gecse Péter
gármester a környezetvédelem,
a természetvédelem, az öko-
város program és a tudatfor-
málás fontosságát emelte ki,
Bali Zoltán önkormányzati kép-
viselő (a választás után alpol-
gármester – a szerk.) pedig je-
lezte, hogy a városi fesztivá-
lokon is szeretnék érvényesíte-
ni a klímavédelmet, méghozzá
környezetkímélő, újrahaszno-
sítható poharak, tálcák beve-
zetésével. Emellett bejelentette,
hogy próbaképpen a Zalaeger-
szegi Szakképzési Centrum
Munkácsy Mihály Szakgimná-
ziuma és Szakközépiskolája
lesz az első PET palack mentes
iskola. A kezdeményezést a
Kék Bolygó Klímavédelmi
Alapítvány hirdette meg, és
Zalaegerszeg az elsők között
csatlakozott a programhoz, a
Munkácsy iskolával pályáz-
va arra.

Hogy miért fontos mindez?
Ahogy a városi környezetvé-
delmi program mottója is hir-
deti: „A földet nem apáinktól
örököltük, hanem unokáinktól
kaptuk kölcsön!”

Ötezer új fát ültetnek el a következő öt évben – hangzott el a
sajtótájékoztatón.

Közép-Zala
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A kertekben, hétvégi házak,
családi házak udvarában az
őszi időszak során nagy gondot
jelent a tulajdonosoknak a fel-
halmozódott levelek felszámo-
lása. Környezetbarát megoldás
és a legkevesebb veszéllyel
járó tevékenység, amit ilyenkor
alkalmazni lehet, az a kerti
hulladékok komposztálása. Saj-
nos hazánkban ez az eljárási
forma kevésbé elterjedt még.

Régi szokásnak megfele-
lően a felhalmozódott hulla-

dékot elégetik a tulajdonosok.
Azonban nem szabad megfe-
ledkezni, hogy már több, mint
három éve, 2015. március 5-től
megváltoztak az irányított ége-
tés szabályai. A legfontosabb
változás, hogy főszabály sze-
rint belterületen TILOS égetni.
Csak és kizárólag abban az
esetben lehet a hulladék ilyen
jellegű megsemmisítését végre-
hajtani, ha azt egyéb más jog-
szabály, mint például önkor-
mányzati rendelet engedélyezi.

Jobb lenne komposztálni
Zala megyében számos telepü-
lés alkotott az égetés pontos
meghatározásával kapcsolatos
rendeleteket. Így tehát a kerti
hulladékok égetését csak az
önkormányzati rendeletben fog-
laltaknak megfelelő időpontban
lehet végrehajtani. Ezen rende-
leteket az önkormányzatok
internetes oldalán tekinthetik
meg. Ha valaki a meghatározott
jogszabálynak nem tesz eleget
az tűzvédelmi szabálysértést
követ el.

Az égetés során figyeljünk
arra, hogy könnyen éghető
anyag ne legyen a tűz köze-
lében, mint például fa, bokor,

száraz fű, ugyanis ezek
könnyen lángba borulhatnak.
Fontos továbbá, hogy szeles
időben ne gyújtsunk tüzet, hi-
szen ha a szél az égő leveleket
felkapja, a tűzrakás környezete,
vagy akár a szomszéd udvara is
hamar lángba borulhat. Meg-
felelő mennyiségű oltóvíz meg-
létéről, kéziszerszámokról min-
dig gondoskodjuk a helyszínen
és sose hagyjuk őrizetlenül a
tüzet.

Kalamár Norbert
szóvivő

Zala Megyei
Katasztrófavédelmi

Igazgatóság

Ha valaki a meghatározott jogszabálynak nem tesz eleget az
tűzvédelmi szabálysértést követ el.

Tőzsdére megy, rövid távon
pedig nyitott fejlesztési és okta-
tási centrumot hoz létre Zala-
egerszegen Zalacoa sütőipari
Zrt. – jelentette be november
6-án a zalai megyeszékhelyen a
társaság tulajdonos-vezérigaz-
gatója.

Berta László közölte: a jö-
vőre fennállásának 70. évfordu-
lóját ünneplő társaság elképze-
lései között szerepel egy nyi-
tott, bárki által látogatható fej-
lesztési és oktatási centrum
kialakítása. A kapcsolt vállal-
kozásaival együtt idén már vár-
hatóan 12 milliárd forintos for-
galmú cégcsoport 2022-23-ban
jelenhet meg a tőzsdén, ami 3-6
milliárd forint tőkebevonást je-
lentene a hosszabb távú fej-
lesztések megvalósításához.

A cégcsoport vezetője hoz-
zátette: a Zalaco szerepel a lon-
doni tőzsde ezer inspiráló euró-

Tőzsdére megy a Zalaco Zrt.
pai vállalatot felsoroló kiad-
ványában, illetve a Budapesti
Értéktőzsde 50 ígéretes céget
bemutató kötetében is, vagyis a
tőzsdék is felfigyeltek a tár-
saságra.

A Zalaco tavaly 8,457 mil-
liárd forint nettó árbevételt és
563 millió adózott nyereséget
ért el, idén pedig várhatóan
eléri a 10 – kapcsolt vállalko-
zásaival együtt a 12 – milliárd
forintot. Jövő márciusban kezdi
meg a termelést az újonnan
épült üzem fagyasztott termé-
keket gyártó sora, ami önmagá-
ban évente további mintegy 6
milliárd forintos árbevételt hoz.

A cégcsoport jelenleg 960
munkavállalót foglalkoztat, a
főként a Dunántúlon megtalál-
ható szaküzleteik száma meg-
haladja a 70-et.

Balaicz Zoltán, Zalaeger-
szeg polgármestere jellemezte a

Zalacot, mint amely a munka-
helyteremtésben, fejlesztések-
ben és a társadalmi felelősség-
vállalásban is példát ad Zala-
egerszegen.

Vigh László, a térség or-
szággyűlési képviselője egye-
bek mellett arról beszélt, hogy

a jövőben egyre nagyobb sze-
repe lesz az egészséges élelmi-
szereknek. Ez a családi vállal-
kozás arra is minta, hogy egy
vállalkozás kemény, sziszte-
matikus, előre tervezett mun-
kával meddig juthat el. (Forrás:
MTI)

Idén szeptemberben avatták fel a Zalaco Zrt. új üzemcsarnokát.

Közép-Zala
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A neves zalai borászra em-
lékeztek barátai, a családtagok,
ismerősök a he-csörnyeföldi
gyen, a Bussay-birtokon októ-
ber 23-án.

Az ünnepség keretében ke-
resztet és nemzeti színű zászlót
avattak a 2014-ben elhunyt dr.
Bussay László orvos, borász
tiszteletére, melyekkel a ma-
gyarság megmaradásának is
emléket állítottak. A kezdemé-
nyezés kivitelezői Bussay Lász-
ló barátai, baráti társasága.

A hegyen felállított kereszt
ötletéhez a történelemből me-
rítette a példát a borász, illetve
barátai. , a hunokAttilának
uralkodójának a magaslatokon
figyelő látó emberek jelentették
az ellenség hadmozgásait. Ezek
a látók 20-30 méterre egy-
mástól jeleztek és vitték a hírt.
E láncot szimbolizálhatják majd

Hit és nemzeti összetartozás
Kereszt és zászló a csörnyeföldi hegyen

a keresztek és zászlók, melye-
ket a társaság elképzelése sze-
rint az ország határaitól egé-
szen Budapestig hálózatot al-
kotva állítanának fel a hegy-
hátakon.

A társaság minden évben
megemlékezik a borászról ha-
lálának évfordulóján. Részük-
ről a rendez-Horváth Tihamér
vényen elmondta, hogy Bussay
Lászlótól barátságot, hit és tu-
datbeli tápot is kaptak. Tavaly
határozták el, hogy megvaló-
sítják a borász ötletét és a
hegyre keresztet állítanak, mely
a hitet, a zászló pedig a nem-
zetközösséget jelenti és üzeni.
Emellett helyszíne lehet ünnepi
rendezvényeknek, megemléke-
zéseknek is.

Az ünnepségen beszédet
mondott , ko-dr. Surján László
rábbi miniszter, aki az 1956-os

forradalom és szabadságharc
hőseinek is emléket állított
szavaival, majd a keresztet és a
zászlót plébánosTüske József

áldotta meg. Az eseményen
részt vett , a Zaladr. Pál Attila
Megyei Közgyűlés részéről.

z.t.

Az előtérben balról Bussay Dorottya, Horváth Tihamér és Sur-
ján László.

A Zala Megyei Kormány-
hivatal pályaválasztási kiállí-
tással és szakmabemutatóval
várta a továbbtanulás előtt álló
általános iskolásokat két napon

Minden pályaválasztási út járható

keresztül a Zsig-Nagykanizsán
mondy csarnokban.

Az ünnepélyes megnyitón a
szervező megyei kormányhiva-
tal főigazgatója, Héder Miklós

az érdeklődő fiataloknak a be-
szédében elmondta: több me-
gyei szervezettel együttműkö-
désben Kanizsán kívül Keszt-

helyen Zalaegerszegenés gon-
doskodnak arról, hogy a megye
oktatási, szakképzési rend-
szerének teljes palettájával ta-
lálkozhassanak a pályaválasz-
tás, s a szakmák iránt érdek-
lődők.

Bene Csaba, a Zala Megyei
Közgyűlés alelnöke, a Nagy-
kanizsai Szakképzési Centrum

kancellárja örömtelinek nevez-
te, hogy a kormányhivatal
munkatársai szívükön viselik a
pályaválasztás ügyét, s még két

városban megszólítják az isko-
lásokat és a szüleiket. A gyor-
san változó világ megannyi le-
hetőséget kínál, a fiatalok pedig
abban a szerencsés helyzetben
vannak, hogy bármilyen út
mellett döntenek, kizárólag jót
választhatnak. (A felvételek a
nagykanizsai rendezvényen ké-
szültek.)

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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Megkezdődött a Zerge-jára-
tok tesztelése Zalaegerszegen
november hatodikán, az új köz-
lekedési rendszer lényege, hogy
13 személyes kisbuszok fogják
szállítani az utasokat olyan perem-
kerületeken, amelyeken eddig

Tesztelik a Zerge-járatot Egerszegen

Elindult Zalaegerszegen az igényvezérelt kisbuszos személy-
szállítás.

A menetrend…

Fotók: MobilissimusFotók: Mobilissimus

nem volt menetrendszerű for-
galom.

A Shareplace nevű önkor-
mányzati projekt keretében meg-
valósuló szolgáltatás az igé-
nyeknek megfelelő, menetrend
szerint közlekedő járatok beve-

zetését jelenti – mondta el a
Zerge-járat egyik megállójában
tartott sajtótájékoztatón Gecse
Péter (Fidesz-KDNP), Zala-
egerszeg alpolgármestere. A szol-
gáltatás célja, hogy a zalai
megyeszékhelyen azokat a vá-
rosrészeket (Gálafej, Toposhá-
za, Gógán-hegy) is bevonják a
közösségi közlekedésbe, amelye-
ket korábban nem érintett a
helyijáratok útvonala – ismer-
tette a részleteket.

A december közepéig tartó
tesztidőszak alatt a Zerge-já-
rattal ingyenesen lehet közle-
kedni, de az utazás regisztrá-
cióhoz kötött. A következő év
tavaszán ugyancsak tesztjelleg-
gel indítják újra a Zerge-járato-
kat, a menetrendi struktúrát a
tapasztatok, igénybevételi infor-
mációk birtokában határozzák
majd meg – jelezte Gecse Pé-
ter. Kitért arra is, hogy a 13
személyes, Zerge felirattal ellá-

tott kisbuszokat a Volán biz-
tosítja és üzemelteti.

Rózsa Tamás Volánbusz, a
Zrt. személyközlekedési üzle-
tág igazgató-helyettese elmond-
ta: az igények által vezérelt köz-
lekedési mód újdonságnak szá-
mít a szakmában, így a tapasz-
talatok a hagyományos, menet-
rendszerű közlekedés fejlődését
is elősegíthetik. , aEkés András
projektet kidolgozó Mobilissi-
mus Kft. ügyvezetője kiemelte:
az útvonalakat az érintett tele-
pülésrészekkel folytatott egyez-
tetés után jelölték ki. A 42 mil-
lió forint költséggel, európai uni-
ós pályázati támogatásból meg-
valósuló programhoz az önkor-
mányzat 5 százalék önrészt
biztosított. (Forrás: )MTI

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Elérhetõségeink:

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

2019. november
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A Nagylengyeli Sportegye-
sület kötelékében 2006-ban ala-
kult meg a labdarúgó-csapat.
Az évek során voltak sikeres és
kevésbé eredményes évek, a
most zajló 2019/20-as bajnoki
idényben nagyon jó rajtot vett
az együttes. Az első 8 mérkő-
zésből egy döntetlen mellett 7
alkalommal győztesen hagyta
el a pályát a Nagylengyel SE
gárdája és a tabella jelenlegi
állása szerint a legeredmé-
nyesebb csapatok között szere-
pel. Bár a bajnoki aspiráns
Botfai LSC elleni mérkőzésen
nem sikerült megszerezni a
győzelmet, illetve hátra van
még néhány komoly ellenféllel
való találkozó, a csapat vezeté-
se és a játékosok bíznak a si-
keres folytatásban. Az őszi sze-
zon végéig még állnak előttük

Több mint labdarúgás
kihívások, de nem eltúlzott a
magabiztosság, hiszen a 2014-
es bajnoki cím óta legtöbbször
a dobogó közelében volt a csa-
pat, illetve az azóta eltelt idő-
szakban egy bronzérem, a tar-
talékcsapat munkájának pedig
egy ezüst- és bronzérem volt a
jutalma. A kedvező bajnoki
szereplést az is elősegítette,
hogy a nyári szünetben 3 meg-
határozó tudású játékost sike-
rült igazolni, akik az első perc-
től beilleszkedtek a közösség-
be. Ezen kívül a csapat egykori
gólkirályának, Nagy Istvánnak
a személyében egy fiatal és
ambiciózus edző is csatlakozott
a társasághoz.

Kocsis Csaba, a sportegye-
sület elnöke reméli, hogy nem
fogy el a lendület és a játéko-
sok éhsége a győzelemre kitart

a bajnokság végéig. Ha nem
jönnek közbe hullámvölgyek,
erre minden esély megvan.
Azonban nem a dobogó vala-
mely fokának megszerzése az
egyetlen cél, hiszen a labdarú-
gásnak ezen a szintjén – ahogy
más sportágak esetében is –
elsősorban a közösség össze-
kovácsolásán és a sportolási le-
hetőség biztosításán van a
hangsúly. Érdemes is élni ez-
zel, hiszen a sport sok minden-

re megtanít, amit az élet egyéb
területein kiválóan lehet hasz-
nosítani.

Az őszi szezonból hátralévő
mérkőzések után a csapat a
tervek szerint sportbállal zárja
le a 2019-es évet. A rendez-
vényre november 23-án kerül
sor a nagylengyeli faluházban,
amelyre szívesen látják a kör-
nyékbeli futballbarátokat, szur-
kolókat és minden érdeklődőt.

Scheiber Attila

Pillanatkép a Zalaháshágy elleni mérkőzésről.

Zalai Innovatív foglalkozta-
tási paktum megvalósítására
(TOP-5.1.1-15/2015) mikrovál-
lalkozási konferenciát szerve-
zett aNagykanizsán Zala Me-
gyei Önkormányzat a Zsig-
mondy Szakképző Iskola kis
tornatermében.

Az eseményen a paktum
jelenlegi helyzetéről és a jövő-
ben lehetőségekről Pácsonyi
Imre, a Zala Megyei Közgyűlés
alelnöke beszélt. Mint elmond-

„Zalai Innovatív foglalkoztatási paktum”
ta: az előző években pályázat
keretében foglalkoztatási együtt-
működések jöttek létre a me-
gyében. Az egyik ilyen a Zalai
Innovatív paktum, ami például
egyfajta együttműködésbe szer-
vezi a foglalkoztatókat, a mun-
kaügyi szervezeteket és minden
olyan intézményt, ami abban
érdekelt, hogy szakképzett mun-
kaerőhöz jussanak a vállalko-
zások. Eközben a munkavál-
lalók megfelelő képzettséghez

juthatnak, majd bekapcsolód-
hatnak a munka világába.

– A konferencián a paktum
aktuálitásai mellett szóltunk a
vállalkozások számára elérhető

új pályázati lehetőségekről, ezen
kívül bemutatkozott a megye gaz-
dasági életének egyik legkiemel-
kedőbb projektje, a zalaegersze-
gi tesztpálya is – tette hozzá.

A konferencián szó esett az új pályázati lehetőségekről.

Pácsonyi Imre tájékoztatta a résztvevőket a paktum jelenlegi
helyzetéről.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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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

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

Eladó antik bútorok Zalaegerszegen
Egyedi gyártású 1920-as évek elején, az készült,
diógyökér intarziaberakású, kitűnő állapotban lévő

és (3 db) eladók Zalaegerszegen.tálaló vitrines szekrények

Együttes szobaberendezéshez kiválóan alkalmasak.
Ugyanitt nagyon jó állapotban lévő is eladók.koloniál bútorok

Érdeklődni a -es,30/235-4814

vagy a -es telefonon lehet.30/410-5684

Azonnali fotókidolgozás:
Digitális fotóiról

100 db feletti papírkép
rendelése esetén

30 % kedvezmény

Akció a
Sári Fotónál

Sári Fotó, Lenti, Sugár u. 1.
Tel.: 92/351-117

E-mail: sarifoto.lenti@gmail.com


