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Erdei fülesbagoly,
az Év madara

Erdei fülesbagoly,
az Év madara

Zete 1920 Hagyományõrzõ Egyesület

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-

Az egykori Skublics kúria
kastélyépületében működő fel-
újított orvosi rendelőt február
4-én, kedden adták át.

Az ünnepélyes eseményen
Szinayné Csarmasz Bernadett
polgármester köszöntötte Vigh
László országgyűlési képvise-
lőt, házior-dr. Tompos Gábor
vost, Takácsné, dr. Simán Zsu-
zsa Szalai Attilakörjegyzőt,
plébánost, a kivitelezők és a
sajtó képviselőit.

Átadták a felújított orvosi rendelőt Babosdöbrétén
– „Az önkormányzatok kö-

telező feladat ellátásához” tar-
tozó Belügyminisztérium által
meghirdetett projekt keretében
14,8 millió forintot nyert a tele-
pülés, amihez az önkormányzat
még 800 ezer forint önrésszel
járult hozzá, ebből végezték el
az orvosi rendelőnek helyet adó
épületszárny felújítását – tudtuk
meg a polgármester asszonytól.
– Mindez a teljes gépészeti
felújítást, új helyiségek és vi-

zesblokk kialakítását és a ren-
delő új eszközökkel történő
felszerelését jelenti.

Ezen a részen a teljes fel-
újítás megtörtént. A korábban

kialakított Közösségi Térben (a
kastélyépület másik felén) is
szükséges a felújítás, a tető-
szerkezet cseréje és a külső

Az ünnepélyes átadás pillanata.
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(Folytatás az 1. oldalról)
vakolás. A Magyar Falu Prog-
ram keretében az idén erre is
pályáznak.

Szinayné Csarmasz Berna-
dett külön köszönetet mondott
a kivitelezőknek. A korábbi, az
utolsó pillanatban a munkát
visszamondó vállalkozó helyett
érkező így is tartottaCseke Kft.
az eredeti határidőt.

– Mindenkinek fontos a sa-
ját és családja egészsége. Az itt
élők, a gyerekek és idősek a
felújítás után utazás nélkül jut-
hatnak az eddiginél korszerűbb
orvosi ellátáshoz. A háziorvosi
praxis 2000 betegkártyával ren-
delkezik, hetente 10-20 beteg el-
látásával minden csütörtökön vég-

Átadták a felújított orvosi rendelőt Babosdöbrétén
zi a munkáját – mondta Vigh
László országgyűlési képviselő.

A nemzeti színű szalag át-
vágása után Szalai Attila plé-
bános megáldotta a felújított
orvosi rendelőt.

Amennyiben a Magyar Falu
Programban sikeres lesz Ba-
bosdöbréte idei pályázata, ak-
kor az egész kastélyépület
megújul és a település éke,
büszkesége lesz.

Samu László
***

Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy az orvosi rendelő fel-
újítási munkálatai befejeződtek.
Dr. Tompos Gábor Babosdöb-
rétén február 6-tól, csütörtö-
könként 10.30-tól rendel. Sikeres pályázat esetén az egész kastélyépület megújul.

Verőfényes napsütésben ke-
rült sor február 8-án délután a
már helyi hagyománnyá váló –
2013. évben volt az első – far-
sangi felvonulásra köz-Hottó
ségben és településrészén, Za-
laszentmihályfán.

Az eseményt lelkes helyi
családos szervezők, Varga Pé-
ter és barátai, a Ziránó Báb-
színház társulata rendezték.
Együtt az ország már részeiből,
így többek között Budapestről,
Kecskemétről, Debrecenből meg-
hívott színházi, bábtársulati szí-
nészekkel, zenészekkel, csalá-
dokkal és egyéb közreműködő-
vel farsangi öltözetben hangos
szóval, vigalommal bejárták az
utcákat.

A színészek farsangi elő-
képként a két településen át ze-
nével és az alkalomhoz illő,

Farsangi felvonulás Hottó-Zalaszentmihályfán

Utánfutós traktorral vonultak a színészek.

Színpompás, ötletes jelmeze-
ket láthattunk.

színpompásan feltűnő öltözet-
ben vonultak fel egy gazdál-
kodó által rendelkezésre bocsá-
tott utánfutós traktorral, elűzen-
dő a településekről a telet,

továbbá az ott rekedt ártó szel-
lemeket.

A mulatságban szerepelő
bábokat a főszervező és a csat-
lakozó családok maguk készí-
tették és meg-megújítva az öl-
tözetüket, maszkokat, alakokat
kitalálva különféle új jelképe-
ket is felvonultatva, megszemé-
lyesítve magukra öltöttek a far-
sang jegyében.

A felvonulás kiemelkedő
helyszíne és központi helye a
Zalaszentmihályfán található
Pajtaszínház volt, ahol az össze-
gyűlt falubeliek előtt szabadtéri
előadás keretében versekkel,
zenével, tánccal, varázsigékkel
próbálták – valószínűsíthetően
sikerrel – a lelkes hallgatóság
vállalkozó részéből kiűzni az
ártó szellemeket, elkergetni a
gonosz lelkeket. Az előadás
központi szereplőjét, a gonoszt
jelképező kiszebábut jól meg-
kergették és elpáholták, melyben
vidáman közreműködött mind-
három jelenlévő korosztály.

Az érdeklődő helyiek az
előadást és a test-és lélektisz-
tító, betegségűző alakoskodást
terülj-terülj asztalkámmal jutal-
mazták. A nap további részében
a bábosok – külön kérésre –
házakhoz is ellátogattak, ahol a
gonoszűző-és lélektisztító eljá-
rást a lakók megelégedésére
elvégezték, munkájukért a há-
zigazdák megérdemelt fizetség-
képpen megvendégelték a szel-
lemírtókat.

Szokás szerint a kiszebábu
elégetésére a faluház előtt ke-
rült sor a nap befejezéseként. A
falu megtisztult az ártó szel-
lemektől.

Délután professzionális öröm-
zenélést nyújtott zenész színhá-
zasoknak csak gratulálni lehet,
valamint a főszervezőket kö-
szönet illeti a néphagyomány
felelevenítéséért.

A résztvevők pedig egy
jókedvű eseménnyel lettek
gazdagabbak.

Ódry Viktória

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Egy, az év elején útjára in-
dított előadássorozat első ven-
dégét, láthat-Mányoki Attilát
ták az érdeklődők , akiTófejen
nemrégiben teljesítette az
Ocean's Seven sorozat utolsó
megmérettetését az Északi-csa-
torna átúszásával.

A programsorozat január
24.-i előadására mintegy nyolc-
van helyi és környékbeli volt
kíváncsi.

A program nyitányaként
Lakatos György, a helyi közös-
ségi ház vezetője köszöntötte
Mányoki Attilát és röviden be-
mutatta eddigi életútját, illetve
az elért eredményeit. Ezt követ-
te a zalai extrém sportoló elő-
adása, melyen keresztül az ér-
deklődők betekinthettek a spor-
toló hétköznapjaiba, a felkészü-
lés és a megmérettetések fizikai
és érzelmi hátterébe. Attila ken-
dőzetlen őszinteséggel mesélt a
fényes sikerek mögött megbú-
vó nehézségekről, melyek vé-
gül az ünnepélyes pillanatok
ízét édesítik.

Az előadást egy hanganyag
nélküli film kísérte, mely össze-

Mányoki Attila előadásával indult az új esztendő Tófejen

foglalni volt hivatott a zala-
egerszegi nyíltvízi hosszútáv-
úszó elért sikereit és az azok-
hoz vezető nagyon is rögös
utat. Attila meghökkentő őszin-
teséggel mesélt arról is, hogy
mindaz, ami az életét mozgatja,
nemegyszer olyan helyzetbe
sodorta, mely esetleg az élete
végét is jelenthette volna, pél-
dául az Északi-csatorna átúszá-

sára tett első kísérlete alkal-
mával, amikor is medúzatáma-
dás miatt került kórházba.

Döbbenetes kitartás, ember-
feletti mentális és lelki egyen-
súly és talán a jó értelemben
vett megszállottság sugárzott
beszédéből és a nagyon beszé-
des képkockákról.

Az előadás végeztével kö-
tetlen beszélgetés vehette kez-

detét, ahol a jelenlévők a fel-
merülő kérdésekkel bombázták
az extrém sportolót.

A méltán nagy érdeklődés
övezte előadás óta Attila egy
újabb elismerést tudhat ma-
gáénak, hiszen harmadik he-
lyen végzett az „Év embe-
re” címért zajlott megméret-
tetésen.

Gellén Szilárd

Élénk érdeklődés kísérte Mányoki Attila előadását.

Január végén rendezték meg
Nagylengyelben az asztalitenisz
és az ulti bajnokságot. Ez
utóbbi évek óta sikerrel zajlik,
hiszen a falu játékos kedvű
férfiúi és a könyékbeli ultisok
is lelkesen várják a már ha-
gyománynak számító év eleji
megmérettetést. A délelőtt so-
rán indultak el a mérkőzések:
ki magyar kártyával, ki ping-
pong ütővel a kezében kezdte
meg a játékot. Idén 16 fő rész-
vételével zajlottak az ultijátsz-
mák az asztaloknál. A többórás
kártyázás végén három vendég-

Lapok és ütők csatája Nagylengyelben
játékos állhatott fel a képze-
letbeli dobogóra: a pakodi Sza-
lay Csaba (III. hely), valamint
a zalaegerszegi Lipusz Ferenc
(II. hely) és (I.Veres Géza
hely).

A pingpong az elmúlt évek-
ben érdeklődés hiányában el-
maradt, idén azonban érdemes
volt megrendezni a tornát. Bár
néhány előzetesen regisztrált
játékos lebetegedett, végül így
is tizenketten állhattak ki egy-
más ellen. Az asztalitenisz játsz-
mák két csoportban zajlottak, a
legjobb négy között pedig

körmérkőzések során dőlt el a
végeredmény. A harmadik he-
lyezést a zalaegerszegi Gom-
bócz Márton érdemelte ki, a
második helyen a nagylengyeli
Kocsis Csaba végzett, a leg-
jobbnak pedig a petrikeresztúri
Füle Attila bizonyult.

Scheiber Veronika

Az ultisoknál középen balról jobbra Szalay Csaba, Veres Géza,
Lipusz Ferenc.

Az asztaliteniszezőknél középen (b-j) Gombócz Márton, Füle Attila, Kocsis Csaba.

Elérhetõségeink:

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

Közép-Zala2020. február
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* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, ,Flamot
vagyis Végs búcsút azonban nem veszünkFarkas Lászlót. ő
t  le, hiszen egyéniségére, bölcsességére, atyai barátságáraő
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

(2009.10.15.)

(2009.10.15.)

(2009.10.15.)

Revízió

Országkép 2009. október

Sorállás

– Sehol sem látom a gyémánt félkrajcárt a bevallásában…
A Tuttu Mikka-Makka Gyer-

mek és Ifjúsági Egyesület
EFOP pályázatának keretében
tanultak kosarat fonni a petri-
keresztúri kultúrházban az ér-
deklődők. A kosárfonást Nagy
Tamás oktatta az érdeklődők-
nek 9 alkalmas képzés kereté-
ben. A hagyományos technikát
sokak nagyszülei ismerték,
gyakran fontak egy-egy silin-
gát, fáskosarat, ha szükség volt
rá a ház körül. Azonban sajnos
az ősi tudás, a népi kultúra fon-
tos eleme elveszett, mára nem
csak a fiatalok, de az idősek
sem tudnak hozzákezdeni egy
kosár elkészítéséhez.

Ezért döntött úgy az egye-
sület, az önkormányzattal együtt-

Kosárfonás Petrikeresztúron

működve, hogy képzést szer-
vez. Minden alkalommal más
tematika segítségével ismerték
meg a résztvevők a kosárfonás
elméleti és gyakorlati ismereteit.

Minden résztvevő elsajátí-
totta kosárfonási ismeretek alap-
jait, melyet bíznak benne, hogy
a későbbiek során is haszno-
sítani fognak.

A program az EFOP-1.3.5-
16-2016-00928 azonosító szá-
mú „Társadalmi szerepvállalás
erősítése és közösségek fejlesz-
tése a Tuttu Mikka-Makka Gyer-
mek és Ifjúsági Egyesület szer-
vezésében” című pályázat a
Széchenyi 2020 Emberi Erőfor-
rás Fejlesztési Operatív Prog-
ram keretében valósult meg.

Kilenc alkalommal jönnek össze, hogy megtanulják e ősi mes-
terség fortélyait.
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-----------------------------------------------------------------------
ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI

PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA

Támogatás: 962,99 millió forint
Projektazonosító:

TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
www.zalapaktum.hu

A Zalai innovatív foglalkoztatási paktum operatív feladata
az álláskeresők toborzása, mentorálása, kiválasztása. A
munkáltatói igényekre alapozott képzési programok és a
kereslet által meghatározott foglalkoztatási célú fejleszté-
sek révén olyan egyedi, a vállalkozások fejlesztési igé-
nyeire gyorsan reagálni képes munkaerő-piaci beavatko-
zások valósulnak meg, melyek révén a munkanélküliek –
átképzéssel, tréningekkel – alkalmassá válnak az új munka-
helyek betöltésére. 2019. december 31-ig 479 fő (249 nő
és 230 férfi ) bevonása valósult meg, a projekt időszaká-
ban, projektterületen 630 fő kerül bevonásra egyénre
szabottan különböző munkaerő-piaci szolgáltatásokba.

Zala megyében jelentős számú inaktív réteg nem jele-
nik meg a munkaerőpiacon. A foglalkoztatási paktum fel-
adata, hogy ezen inaktív réteg távolmaradásának okait
megkísérelje felszámolni, vonzóvá tegye a munkaerőpia-
cot az addig passzív csoportok számára is. A program
sikerességét bizonyítja, hogy a legnagyobb számban az
inaktív célcsoportból sikerült ügyfeleket bevonni (103 fő),
őket követik az 50 év felettiek (94 fő) és a tartós mun-
kanélküliséggel veszélyeztetettek (65 fő).

A Zala Megyei Kormányhivatal képzési jegyzéke alap-
ján került sor a tanfolyamok indítására, a pályázat kere-
tében 2019 végéig összesen 99 regisztrált álláskereső vett
részt többek között nyelvi, számviteli ügyintéző, építő- és
anyagmozgató gép kezelő képzésben.

A TOP program 2017-es indulása óta folyamatosan je-
lentős igény mutatkozik a munkáltatók részéről a paktum
keretei között igényelhető foglalkoztatási támogatásokra,
2019. december 31-ig 192 ügyfél került elhelyezésre támo-
gatott foglalkoztatással. 14 fő munkába állását bértá-
mogatással, 178 fő munkába állását pedig bérköltség
támogatással segítette a megyei foglalkoztatási paktum.

172 álláskeresőt vontuk be a programba, akik mun-
kaerő piaci tanácsadást kaptak. A mentorok esetükben az
elsődleges munkaerő-piacon történő elhelyezésre fektet-
ték a hangsúlyt: önéletrajz elkészítésében, célállások fel-
kutatásában, interjú-helyzetekre történő felkészítésben,
önálló álláskeresés ösztönzésében nyújtottak segítséget.

2019 év végéig 40 ügyfél vállalkozóvá válásának támo-
gatása valósulhatott meg, többek között szépségiparban,
építőiparban, kereskedelemben és vendéglátásban indítot-
tak vállalkozást.

FOLYAMATOS IGÉNY MUTATKOZIK A ZALAI INNOVATÍV
FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM NYÚJTOTTA LEHETŐSÉGEKRE

Csóriné Mrázik Orsolya fotográfus vállalkozásának indulásá-
ról beszél a 2019. évi Paktum konferencián.

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

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.

Közép-Zala



Tűzifa akció a rászorulóknak
Idén 58 zalai család részesül támogatásban

2013. óta szervezi meg a
Zala Megyei Védelmi Bizott-
ság a téli időszakban a legele-
settebb, legrászorultabb csalá-
dok tűzifával való ellátását, se-
gítését. Az elmúlt 8 évben több
mint 500 zalai család támoga-
tása történt meg ezzel a mód-
szerrel.

Ez évben a Magyar Föld-
gáztároló Zrt. 2 millió forintot
biztosított a tűzifa vásárlásá-
hoz. A tűzifa kiszállítását idén
is az végzi,Omega GM Kft.
amely a kezdetektől nagyszerű
partnere az akciónak, hiszen a
szállítást ingyen és bérmentve
oldják meg.

A családok kijelölésében
az országgyűlési képviselők, a
Család- és Gyermekjóléti Köz-
pont és az önkormányzati ve-
zetők segítették a védelmi bi-
zottság titkárságát. Idén 58 za-

lai család részesül 1-1 erdésze-
ti köbméter, 34 000 Ft értékű
„kályhakész” tűzifa támoga-
tásban, ami egy átlagos családi
ház egy havi fűtését biztosítja.

A legrászorultabbak átve-
hetnek egy-egy tartós élelmi-
szereket tartalmazó csomagot
is. Az akció január utolsó nap-
jaiban indult és február 15-ig
befejeződik.

A február 6-i lapzártáig 21
helyszínre történt meg a tűzifa
kiszállítás.

Az eseményeken részt vesz
dr. Sifter Rózsa, a Zala Megyei
Védelmi Bizottság elnöke és
jelen vannak az adott térség
országgyűlési képviselői, Cse-
resnyés Péter, Manninger Jenő
és , valamint azVigh László
érintett település polgármes-
tere, alpolgármestere vagy ön-
kormányzati képviselője.

Február 6-án, Tófejen Bakó Dávid családjához érkezett meg a
szállítmány. Az átadáson jelen volt dr. Sifter Rózsa, Cseres-
nyés Péter és Horváth Zoltán, a település polgármestere.

Drávecz Marianna Zala, a
Megyei Kormányhivatal Lenti
Járási Hivatalának hivatalve-
zetője mint koordinátor szer-
vezte meg azt a tájékoztató fó-
rumot, amelyen a Zala Megyei
Kormányhivatal munkatársai
az erdészeti szállításokról, a
vadászattal, horgászattal kap-
csolatos előírásokról, továbbá
az okmányok ellenőrzésének
részleteiről nyújtottak tájékoz-
tatást a Lenti Rendőrkapitány-
ság állományának tagjai ré-
szére. A kezdeményezés dr.
Farkas Tibor rendőr alezredes,
Lenti kapitányságvezető meg-
keresése alapján, dr. Sifter
Rózsa kormánymegbízott köz-
benjárása révén valósult meg.

Erdészeti, vadászati, horgászati tájékoztató az állománynak
Kormányhivatali szakemberek tartottak előadást

Lázár Attila vadászati és
halászati szakügyintéző a vad-
állomány gyérítésének szemé-
lyi és tárgyi feltételeit rész-
letezte, kitért annak rendjére,
kiemelten a vadászati napló
vezetésére, valamint a köte-
lező okmányok meglétére az
állatok elejtése során – foglalta
össze Drávecz Marianna a tá-
jékoztatón elhangzottakat. Ter-
mészetesen szóba kerültek a
kóbor háziállatok – köztük
kutya, macska – befogásának
lehetőségei, sőt az ezekkel járó
szabálysértési eljárási kitéte-
lek, valamint bemutatták az
orvvadászat és az állatkínzás
megvalósulásának eseteit is –
tette hozzá.

Megtudtuk még, hogy a
vadászat veszélyes üzemnek
számít, hiszen fegyverhasz-
nálattal jár, ezért gyakorlása
szigorú szabályozás alá esik,
az előírások megsértése pe-
dig akár szabadságvesztéssel
járó büntetést is vonhat maga
után – fejtette ki Drávecz Ma-
rianna.

Magyari István, a kor-
mányhivatal Erdészeti Osztá-
lyának vezetője az erdei favá-
laszték szállításáról és a faki-
termelés jogszerűségéről tar-
tott tájékoztatót – folytatta a
hivatalvezető. Itt azokat az
iratokat (például szállítójegy)

mutatták be, amelyek alapfel-
tételei a faáru szállításának –
részletezte.

Horváth Jenő, a Földműve-
lésügyi Osztály vezetője a hor-
gászattal kapcsolatos kötele-
zettségekre, a tiltott horgászati
eszközökre és módszerekre, az
őshonos és inváziós halfajok
kifogására, a halászati napló
pontos vezetésére és az élő hal
szállításának tiltott eseteire
hívta fel a figyelmet – mondta
Drávecz Marianna. Az előadá-
son a horgászattal, halászattal
kapcsolatos szankciórendszert
is ismertették – egészítette ki.

dj

Több témakörben is részletes tájékoztatást kaptak a rendőrök.

Sok gondot okoznak a szerencsétlen sorsú kóbor háziállatok.

Összeállításunk a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával készült.
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Közép-Zala

A Zala Megyei Közgyűlés
2020. február 6-i ülésén módo-
sították a 2019. évi költség-
vetést, majd rendeletet alkottak
a Zala Megyei Önkormányzat
2020. évi költségvetéséről, mely-
nek bevételi és kiadási főösz-
szege 629 523 ezer forint. El-
fogadták továbbá a Zala Me-
gyei Területfejlesztési Ügynök-
ség Közhasznú Nonprofit Kft.
2020. évi üzleti tervét, valamint
az önkormányzat idei összesí-
tett közbeszerzési tervét.

A közgyűlés a jogszabályi
előírásoknak megfelelően felül-
vizsgálta és módosította Zala
Megye Integrált Területi Prog-
ramját és Fejlesztési Tervét, me-
lyet az előző ciklusban fogadott
el. A program forráskerete ere-
detileg 23.05 milliárd forint
volt, melyet egy alkalommal már
megemeltek 150 millió forint-
tal. Az Európai Bizottság azon-
ban időközben jóváhagyta a Te-
rület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP) 4. szá-
mú módosítását, mellyel átcso-
portosításra kerültek az ered-
ményességi tartalékok, így az
ITP legutóbbi, 2018. november
15-i módosítását követően a
rendelkezésre álló TOP keret-
összeg 27.7 milliárd forintra
emelkedett. A megemelt keret-
összegre vonatkozóan a pályá-
zati felhívások többsége már
lezárult.

Emelkedett a TOP zalai forráskerete
Jóváhagyta a testület a ma-

gyar-magyar kapcsolatok ápo-
lását és fejlesztését célzó együtt-
működések támogatását szolgá-
ló Bethlen Gábor Alaphoz
benyújtott „Gyarapodjunk együtt
– határtalanul” című pályázat
benyújtását, melyben a megyei
önkormányzat partnere Kovász-
na Megye Tanácsa lesz. A
program célja, hogy a két szer-
vezet együttműködést alakítson
ki a helyi induló fiatal vállal-
kozások támogatására, elősegít-
ve ezzel a magyarság szülőföl-
dön maradását és gazdasági fej-
lődését, mivel mindkét
térségben problémát jelent a fi-
atalok elvándorlása. A pályázat
megvalósítása során kiemelt
figyelmet kapnának a fiatal
vállalkozók, a start-up prog-
ramok jó példái, az innovatív
kutatási és oktatási programok,
melyek konferencián és hely-
színi találkozók során kerül-
nének bemutatásra. Zalai rész-

ről a megyei önkormányzat
alapítványa, a Zala Megyei Vál-
lalkozási Alapítvány biztosítaná
a szakmai hátteret a projekthez.

Részletes tájékoztatást ka-
pott a közgyűlés a Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal 2019-
ben végzett tevékenységéről.

Az ellátott feladatok között a
testületi munkához kapcsoló-
dók mellett jelentős arányt kép-
viseltek a pályázatokkal össze-
függő, valamint a térségfej-
lesztési és pénzügyi tevékeny-
ségek. (Forrás: Zala Megyei
Közgyűlés)

Számos kérdésben született döntés a Zala Megyei Közgyűlés
ülésén.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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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

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •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

Petrikeresztúron nagy érdek-
lődés mutatkozott a digitális is-
meretek elsajátítására. A Mo-
dern Learning Kft. Petrike-és
resztúr Község Önkormányzata
két tanfolyamot szervezett, mely-
nek keretében közel harminc fő
sajátította el az internetezési alap-
készségeket ingyenesen.

A résztvevők IKER 1, IKER
2 képesítést szereztek, mely nem

Digitális ismereteket tanultak

OKJ-s képzés, de a tanúsítványt
későbbi álláskeresés során is fel
tudják használni a résztvevők.

Megtanultak internetezni, e-
mailt küldeni, közösségi médiát
használni.

Minden hallgató, aki elvé-
gezte a teljes képzést, egy Le-
novo tabletet kapott ajándékba,
melyen a későbbiekben is tud-
nak internezetni.

Az eddigi polgármestert, a független Takács Fe-
rencet választották újra a település vezetőjének feb-
ruár 9-én a Zala megyei , ahol azért kellettKisbucsán
időközi választást tartani, mert tavaly ősszel szava-
zategyenlőség alakult ki.

Weidinger Andrea, a Nagypálival közös önkor-
mányzati hivatal helyi kirendeltségének vezetője az
MTI-nek elmondta: a település 395 választópolgára
közül 354-en voksoltak, négyen közülük érvény-
telenül. Takács Ferenc 190, az ugyancsak független
Zabb Annamária 160 voksot kapott.

Kisbucsán azért kellett időközi voksolást kiírni,
mert tavaly októberben a most is induló két jelölt
egyaránt 141 szavazatot kapott a résztvevő 283 sza-
vazópolgártól. Az egyetlen érvénytelen szavazólap
miatt egyikük jogorvoslati kérelmet nyújtott be, de
ezt végül a Pécsi Ítélőtábla elutasította, így maradt
az azonos szavazatszám.

Lapzártáig nem érkezett jelentés jogorvoslati
kérelemről.

Választottak Kisbucsán

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu


