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Fejlesztések a Szent Rafael Kórházban

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

A Zala Megyei Szent Rafael
Kórházban történő sikeres pályázatokból megvalósuló fejlesztésekről és kinevezésről
kaptak tájékoztatást a sajtó
munkatársai január 26-án. Dr.
Halász Gabriella öt évre nyert
bizalmat a főigazgatói munka
folytatására, melyet eddig megbízottként látott el. Elsőként
Vigh László, a térség országgyűlési képviselője fejezte ki
gratulációját, rávilágítva az intézményben lebonyolított nagyszámú betegforgalomra, amely
az elmúlt évben 757 ezer járóés 40 ezer fekvőbeteget jelentett. A képviselő kitért a szakmában dolgozók anyagi elismerésére is, amely 2016-ban
20,6%-os, 2017-ben 12%-os
béremelést jelentett. A kormány
a 2018 novemberére tervezett
8%-os emelést januárra hozta
előre, ezzel is gátolva az
elvándorlási kedvet.
Dr. Sifter Rózsa megyei
kormánymegbízott a főigazgató

9 770865 135001

18799

felé irányuló bizalmat az elmúlt
évek átgondolt, következetes
szakmai vezetésével magyarázta. Szólt továbbá arról, hogy az
egészségügyi kormányzat 63
millió forintot adott lejárt
tartozások címén, valamint 647
millió forint ösztönző támogatást. A kormány és a szakmai
felügyelet az elmúlt években
tapasztalt stratégiai váltás pozitív eredményeit kívánta ily
módon elismerni.
Balaicz Zoltán polgármester
jelezte, hogy a város nem fenntartója ugyan a kórháznak, de
szoros, korrekt kapcsolatra törekedve folyamatos egyeztetés

történik az intézmény vezetésével. Az elmúlt napok történései
között szerepel 500 milliós pályázat elnyerése, amely többek
között az orvos-nővérszálló
alatti egészségfejlesztő iroda
létrehozását teszi lehetővé, valamint a kórházban dolgozók
nagyobb szintű anyagi elismerését. Hangsúlyozta, hogy a
város és a kórház vezetésének
hatékony együttműködését segíti az ennek érdekében tett
lobbizás.
Dr. Halász Gabriella megköszönve a bizalmat, beszédében utalt az intézmény öt évvel
(Folytatás a 2. oldalon)

Február 17-én kezdődik a kampányidőszak
Mint ismeretes, Áder János
köztársasági elnök 2018 április
8. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők általános
választását. Ezzel kapcsolatban
tartott sajtótájékoztatót február
12-én dr. Mester László, a Zala
Megyei Területi Választási Iroda vezetője.
Zala megyében három egyéni választókerületben járulnak
az urnákhoz a polgárok. Az 1es választókerülethez (Zalaegerszeg székhellyel) 76 település,
a 2-eshez (Keszthely) 100, a 3ashoz (Nagykanizsa) 82 tartozik.
A bizottság vezetője elmondta, hogy az egyéni választókerületben az a jelölt lesz a
képviselő, aki a legtöbb szavazatot kapja. Az országos lista
esetében a mandátumszerzési
küszöb 5 százalék, de közös
pártlista esetén ez a határ 10
százalék, kettőnél több párt
által állított közös listánál 15
százalék. Nemzetiségi listát –
nemzetiségenként egyet – az
országos nemzetiségi önkormányzat állíthat.

Dr. Mester László adott részletes tájékoztatást.

A választáson a magyarországi lakcímmel rendelkező állampolgárok egyéni jelöltre és
pártlistára szavazhatnak. A magyarországi lakcímmel nem
rendelkező
választópolgárok
egy pártlistára szavazhatnak.
Dr. Mester László részletes
tájékoztatást adott az átjelentkezéssel történő szavazás tudnivalóiról is.
Mint elhangzott, Zala megyében az aktuális névjegyzéki
adatok alapján mintegy 230
ezer választópolgár él. A megye

258 településén 428 szavazókör
működik majd a szavazás napján. A választási kampányidőszak 2018. február 17-től a
szavazás befejezéséig, 19 óráig
tart. A szavazás április nyolcadikán reggel 6 órakor kezdődik.
A szavazás egyébként a korábbiakkal azonos módon történik.
(A szavazással kapcsolatos
tudnivalókról folyamatos tájékoztatást adunk honlapunkon:
www.zalatajkiado.hu)
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(Folytatás az 1. oldalról)
ezelőtti anyagi helyzetére, amely
szerint a 2013-as állapotnak
megfelelően az adóssággal rendelkező kórházak listáján kiemelt helyen szerepelt a zalai
intézmény, de a sikeresnek
bizonyult változások hatására
mára kikerült ezek sorából.
2018-ban az előre jelző mutatók alapján történik a támogatás, melyben a megyei kórházak között élen jár a Szent Rafael. Az elért eredmények közé
sorolható a csípőprotézis beültetésével kapcsolatos várakozási idő, amely immár nyolc hónapra rövidült. Továbbá az előjegyzési rendszer megújulása,
átláthatóvá tétele, figyelembe

véve a betegek és az orvosok
idejét, valamint új UH-készülék beszerzése. Hangsúlyt adott
annak, hogy nagy jelentőséget
tulajdonít a betegek és a szakdolgozók közötti kommunikációnak, amelynek alapja az empátia. A szakdolgozók hiányával kapcsolatosan jelezte, hogy
az úgy, mint szerte a világban
nagy problémaként mutatkozik.
Egyik megoldásként jelölte meg
a fiatalítást tanulmányi szerződés ösztönzésével, ezzel motiválva őket az intézményben maradásra. Napjainkban száz olyan
dolgozó van alkalmazásban, és
végzi tanulmányait, akik állami
ösztöndíjat kapnak és itt az intézményben szocializálódnak.

Zalaegerszeg is csatlakozott

Dr. Halász Gabriella kiemelte, hogy a kórház társadalmi kapcsolatainak erősítését
szeretné növelni az önkormányzatokkal, civil és szociális
szervezetekkel történő elmélyültebb együttműködés formájában.
A kórház évek óta fontosnak tartja a magas színvonalú,
biztonságos egészségügyi ellátás megvalósítását, melynek elérése érdekében számos projekt
került benyújtásra, így sikerült
elnyerni 200 millió forint uniós
támogatást.
Az EFOP-2.2.18-17-201700049 „A beteg biztonság fejlesztése a Zala Megyei Szent
Rafael Kórházban” című projekt 200 millió Ft európai uniós
forrásból valósul meg 2018ban.
Az egészségügyi intézmény
központi és pózvai telephelyének valamennyi fekvőbeteg
osztálya érintett a fejlesztésben.
A projekt részét képezi a

kézhigiénés gyakorlat javításának ösztönzése, megfelelő
mennyiségű eszközök biztosításával betegek és a látogatók
számára, megelőzve a kórházi
fertőzéseket. Ennek érdekében
beszerzésre kerül 400 db falra
szerelhető folyékonyszappan
adagoló valamint, 120 db ágyvégre erősíthető kézfertőtlenítőszer tartó, és a közösségi
terekbe 10 db álló állványos
kézfertőtlenítőszer adagoló.
A projekt másik fontos elemeként valósul meg, az egységes betegazonosító rendszer,
amely QR kóddal ellátott betegazonosító karszalagok beszerzését jelenti, a betegek azonosítása és nyomon követése
céljából.
Mint mondta, mindezek eléréséhez a vezetői stílus nem
változik, fontos a hatékony
menedzsmenti munka, valamint
a belső tartalékok, lehetőségek
felhasználása.
Török Irén

Nincs meglepetés
A jelenlegi képviselők indulnak
A Fidesz-Magyar Polgári
Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt nyilvánosságra hozta egyéni jelöltjeinek listáját a 2018 április 8-án sorra kerülő országgyűlési választásokra.
Zala megyében három választókerületben voksolhatnak
a polgárok. Mindhárom válasz-

Bali Zoltán ismertette a döntést.

Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Önkormányzata is csatlakozott a „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat!” felhíváshoz, melyről a város közgyűlése is döntést hozott. E szándék kinyilvánításáról kaptunk tájékoztatást Bali
Zoltántól, a Fidesz-KDNP helyi
frakciójának helyettes vezetőjétől.
A közgyűlés által is elfogadott határozat a felső korlát
nélküli betelepítés megakadályozását, valamint Zalaegerszegen a bevándorlást szervező
iroda létrehozását utasítja el,
melyek komoly fenyegetéssel
bírnak a magyar emberek, és az
itt élők számára.

A város vezetése az Európai Unió elosztási mechanizmusán kívül a Soros-szervezetek elleni fellépésre is kéri Magyarország kormányát, ha szükséges jogszabályok alkalmazásával. Bali Zoltán utalt rá, hogy
a 2016-ban kinyilvánított népakarat is egyértelműen az elfogadott állásfoglalás mellett
áll ki.
Kitért Zalaegerszeg 770 éves
múltjára, amelynek történelme
és kultúrájának megőrzése, a
jövőbe vetett terveinek figyelembe vétele arra sarkall, hogy
fontos a Soros-tervet elutasító
Megyei Jogú Városok Szövetségének polgármesteri összefogásához való csatlakozás.

tókerületben a jelenlegi országgyűlési képviselő méretteti meg
magát.
Zala 1-es választókerület (Zalaegerszeg): Vigh László.
Zala 2-es választókerület
(Keszthely): Manninger Jenő.
Zala 3-as választókerület
(Nagykanizsa): Cseresnyés Péter.

Vigh László, Manninger Jenő és Cseresnyés Péter

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Ülést tartott a Zala Megyei Közgyűlés
Tájékoztató a Balaton-felvidéki Nemzeti Park és a kamara munkájáról
A Zala Megyei Közgyűlés
2018. január 26-i ülésén
Baumgartner Lászlót, Bánokszentgyörgy polgármesterét választotta meg a Térségfejlesztési Bizottság új nem képviselő
tagjává a Jobbik Magyarországért Mozgalom delegáltjaként a
munkahelyi elfoglaltságai miatt
lemondott Szabó Péter helyett.
Ezt követően Puskás Zoltán, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park igazgatója adott tájékoztatást a Zala megyét is érintő pályázataikról, kiemelve a
Keszthely-Fenékpusztán 2019
év végéig megvalósítandó KisBalaton Látogatóközpontot, valamint a Mura-Dráva-Duna
Bioszféra Rezervátumhoz kapcsolódóan kialakítandó oktatóközpontot, illetve a Mura-menti
térség komplex élőhely-fejlesztését és az itt kialakítandó gazdálkodási centrumot, amelyek
nagyban hozzájárulhatnak majd
a környék turisztikai vonzerejének növeléséhez. Szót ejtett
az Interreg Duna Transznacionális Program keretében meg-

valósítandó „Európa Amazonasa” Kerékpárút fejlesztéséről,
amely Tornyiszentmiklós - Murakeresztúr térségében érinti
Zala megyét, valamint a Letenye külterületén kialakítandó
River's Cool elnevezésű szabadtéri iskolát a környékbeli
gyermekek környezeti ismereteinek élményszerű bővítése,
természeti értékeink élményszerű, interaktív megismertetése céljából. Elmondta, hogy
2020-ra tervezik a Mura-menti
vízi turisztikai bázis infrastrukturális attrakció bővítésének
megvalósítását szintén pályázati támogatásból.
A következőkben Mazzag
Ferenc, a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
tájékoztatta a képviselőket a
szervezet munkájáról, kiemelve
a megye vállalkozóinak tevékenységét segítő tevékenységeket, aktuális programokat.
A grémium elfogadta a széleskörű szakmai és társadalmi
egyeztetés nyomán kidolgozott
Zala Megyei Klímastratégiát,

Az akció a megjelenéstől február 28-ig, illetve a készlet erejéig érvényes!

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

amely alapvetően a klímaalkalmazkodást és a klímaváltozás
megelőzését szolgáló feladatokat, intézkedéseket és tevékenységeket határozza meg. A
stratégia végrehajtását folyamatosan nyomon követi a Zala
Megyei Klímaplatform, amely
meghatározott indikátorok figyelemmel kísérése alapján
szükség esetén javaslatot tehet

majd a klímastratégia tartalmának módosítására.
Módosította a közgyűlés a
2016. novemberben elfogadott
Zala Megyei Integrált Területi
Program (ITP) 3.3 változatát,
mivel időközben meghirdetésre
kerültek a rendelkezésre álló
források és a legtöbb esetben
már döntés is született a benyújtott támogatási kérelmekről, időszerűvé vált a maradvány források újbóli meghirdetése. Ehhez viszont módosítani
kellett az ITP-t. A legfontosabb
változás a Mura Program megvalósításának elősegítését célzó
150 millió Ft beépítése, valamint maradék források átcsoportosítása ipari parkok fejlesztésére, az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztésére és önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítésére.
Döntött a testület az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről, melynek bevétel-kiadási
főösszege 702 882 000 Ft,
valamint jóváhagyta a Zala
Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit
Kft. 2018. évi üzleti tervét és
módosította annak SZMSZ-ét.
Jóváhagyta a közgyűlés a
magyar-magyar
kapcsolatok
ápolását és fejlesztését célzó
együttműködések támogatását
szolgáló Bethlen Gábor Alaphoz benyújtott „Gyümölcsöző
kapcsolatok” című pályázatot,
melyben a megyei önkormányzat partnere Kovászna Megye
Tanácsa lesz, középpontjában
pedig főként a gyümölcstermesztésre épülő helyi értékek
és közösségi kezdeményezések
állnak. Ezt követően tájékoztatást kapott a megyei önkormányzati hivatal és a Zala Megyei Értéktár Bizottság elmúlt
évben végzett tevékenységeiről.
Forrás:
Zala Megyei Önkormányzat
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* Múltidézés Flam rajzaival PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„Hithagyó” ifjúszocik

Az ORFK - Országos Balesetmegelőzési Bizottság felmenő
rendszerű gyermekrajz-pályázatot hirdet

„Biztonságos közlekedés gyermekszemmel” címen,
három kategóriában: óvodások (3-6 éves), valamint alsó
tagozatos (7-10 éves) és felső tagozatos (11-15 éves) általános
iskolai tanulók részére.
A rajzoknak kiemelten a biztonságos, szabályos kerékpáros
közlekedést kell bemutatnia.
Az alkotások mérete kizárólagA/4 vagyA/3 méret lehet.
Alkalmazott technikák: grafit, színes ceruza, zsírkréta, lino,
tus, tempera, olaj, diópác, szénrajz.

– Régóta nem látom azokat a buzgó fiatalokat, kántor úr, akik
áprilisban minden misémet magnóra vették… (2002.06.13.)

Medgyessy megjött Erdélyből

Az első (megyei) fordulóban az egyénileg elkészített
pályamunkákat az alkotó adatainak (név, életkor, lakcím,
telefon, e-mail, óvoda/csoport és iskola/osztály, felkészítő)
feltűntetésével kell beküldeni az alábbi címre:
Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, Megyei Baleset-megelőzési
Bizottság.
8900. Zalaegerszeg, Balatoni út 4.
Beküldési határidő: 2018. április 16.
Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, Baleset-megelőzési
Bizottság a (megyei fordulóban benyújtott) zsűrizett és
kiválasztott legjobb alkotásokból kategóriánként 6 (összesen 18)
pályaművet küld a második fordulóra az ORFK - Országos
Balesetmegelőzési Bizottsághoz.
A megyei fordulón győztes, valamint az OBB szakmai zsűrije
által kiválasztott pályaművek alkotóinak díjátadó ünnepségéről
(időpontról és helyszínről) az érintettek kiértesítésre kerülnek.
Díjazás: Kategóriánként az 1. helyezettek kerékpárt, a 2.-6.
helyezettek tárgyjutalmat kapnak.
A pályaműveket nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza!

– Annyi már biztos, Gyulám, 23 millió román nem jön át. Csak
21 millióan vannak. A magyarokkal együtt…
(2002.07.11.)

Kis(gazda) bajok

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.

Zalatáj naponta!

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

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

– Ez a kicsinyesség viszi sírba a pártunkat, Mihály gazda!
Végveszélyben a székházunk léte, maga meg az aszálykár
miatt sopánkodik!...
(2002.08.08.)

* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, Flamot,
vagyis Farkas Lászlót. Végső búcsút azonban nem veszünk
tőle, hiszen egyéniségére, bölcsességére, atyai barátságára
mindig emlékezni fogunk. Arról nem is beszélve, hogy rajzai,
írásai itt vannak velünk.
Karikatúrái segítségével a Zalatáj nyomtatott számaiban a
múltba tekintünk. A válogatás az adott korba repíti vissza
olvasóinkat, s bennünk is felidézi a Flammal együtt töltött
éveket.

2018. február 15.
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Nagypáli újabb siker küszöbén

Amikor ez a cikk megjelenik, még nem dőlt el, hogy az
Energy Globe Magyarország
Díj versenyen milyen eredményt ért el Nagypáli. (Honlapunkon és közösségi oldalunkon természetesen jelentkezünk
a friss hírrel – a szerk.) Vesztes
semmiképp nem lehet a zalai
község, hiszen a döntőbe jutott, ahol Budapest XII. kerülete a rivális. A második helyezettnek járó díj egy elektromos
park-gondozó autó, a fődíj pedig egy értékes elektromos autó.
Az E.ON Energy Globe
Magyarország díj célja, hogy
olyan energiatudatos és/vagy
fenntarthatósági kezdeményezéseket, programokat mutasson
be a hazai közönségnek és a
világnak, amelyek megoldást
nyújthatnak a környezeti, energetikai problémákra, valamint
elősegítik a fenntarthatóságot,
a hatékony energiafelhasználást,
a környezet és energiatudatos
szemléletformálást és/vagy a mi-

nél szélesebb körű zöldenergia
felhasználást helyezik előtérbe.
A zsűri által kiválasztott pályázatokat, azok fényképes és
videós anyagait a szervező
2018 februárjában közzétette a
weboldalon, az E.ON Hungária
Facebook oldalán, valamint a
sajtó képviselői előtt is kihirdette. A közzétett pályázatokból közönségszavazás által kerül kiválasztásra az egyes kategóriák nyertese.
– Településünk a „Zöld út”
elnevezésű ökoprogramjával indult a versenyen – mondta a
Zalatájnak Köcse Tibor polgármester. – A megújuló energiaforrásokat és a környezetvédelmet előtérbe helyező pályázat
már sok éves múltra tekint
vissza. A nemzetközi megmérettetés győztese gyakorlatilag elnyeri a környezettudatos
energiatermeléssel kapcsolatos
Oscar-díjat. A hazai viadalon
az önkormányzati kategóriában a döntőbe jutottunk, ahol a
főváros XII. kerülete, a budai
oldalon fekvő Hegyvidék a riválisunk. A pályázat kapcsán
február 28-ig internetes szavazásra is lehetőség van. Az
eredményhirdetésre május hetedikén Budapesten, a Várkert
Bazárban kerül sor.
A polgármester emlékeztetett arra, hogy az önkormányzat már most is rendelkezik
egy hibrid és egy elektromos
autóval, amelyek a szél- és
napenergiát hasznosító berendezésükről tölthetők.
Vigh László, a térség országgyűlési képviselője elismerően szólt a nagypáliak tel-

A nagypáli helyi termék kiállító tér átadásán Köcse Tibor (balról), Jakab István, az Országgyűlés alelnöke és Vigh László.

jesítményéről. Mint mondja,
óriási szó, hogy egy kis zalai
falu versenyben van az elsőségért a főváros egyik legtehetősebb kerületével.
– Jómagam egykor egy
Nagypálihoz hasonló nagyságú község, Felsőrajk polgármestere voltam, jól tudom tehát, hogy milyen munkával jár
az ilyen teljesítmény. A falu
olyan utat jár be, ami példa
lehet a többi település számára. Olyan fejlesztéseket hajtanak végre, olyan innovatív
konstrukciókat találnak ki,
amelyek nem csak Zala megye, hanem az egész ország
számára követésre méltóak.

Már az is nagy eredmény,
hogy a döntőbe jutottak, de
nagyon szurkolok azért, hogy
övék legyen a végső győzelem
– összegezte véleményét az országgyűlési képviselő.
Mint a fentiekben már olvasható volt, közönségszavazásra kerül sor a kategórián
belül. A nagypáliak ezért arra
kérnek mindenkit, hogy szavazatukkal segítsék pályázatukat.
Ezt megtehetik a település
honlapján (www.nagypali.hu),
ahol egyébként további részletes információkat is találnak.
Az átfogó győztesről a zsűri
dönt majd, jutalma egy Nissan
elektromos autó lesz.

Új helyszínen átmenetileg az orvosi ügyelet Egerszegen
Az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
c. TOP-6.6.1. számú projekt keretében a Zalaegerszeg, Botfy
L. u. 1. szám alatti Központi
Orvosi Ügyelet épületének
felújítása elkezdődik. Az orvosi ügyelet (háziorvosi, valamint házi gyermekorvosi) helyszíne ezért 2018. február 1től, előreláthatólag 2018. áp-

rilis 30-ig tervezett felújítási
munkák időtartamára átmenetileg az alábbiak szerint változik:
· A gyermekorvosi ügyeleti
ellátás a Zala Megyei Szent
Rafael Kórház, Zalaegerszeg,
Zrínyi M. u. 1. sz. alatti Rendelőintézet épületének földszintjén, a 36-os számú rendelőben, felnőtt háziorvosi ügye-

leti ellátás pedig a 26-os
számú rendelőben történik.
Megközelítés ügyeleti időben a Dózsa-liget felöli bejáraton lehetséges. A változás az
ügyeleti idő megszokott rendjét
nem érinti, az ügyeleti ellátás
munkanapokon: 16:00 órától,
másnap 08:00 óráig, hétvégén:
szombat 08:00 órától hétfőn
08:00 óráig vehető igénybe.

Kérik a lakosságot, hogy az
orvosi ügyeleti ellátás igénybevétele előtt – a váratlan kellemetlenségek elkerülése érdekében – a megszokott telefonszámon, a hirdetményekből,
vagy a helyszínen kifüggesztett útmutatás alapján tájékozódjanak.
A Központi Orvosi Ügyelet telefonszáma: (92) 321-000
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Volt egyszer egy Cyklon (6.)

Karsay József: – A Rolling Stones, Jimi Hendrix számok nem
hagyták érzelem nélkül a közönséget.

Karsay László után következő riportalanyunk az öccse,
Karsay József. Ő az, aki nem
tartott a többiekkel Budapestre.
S erre nyomos oka volt, ahogy
korábban elhangzott sorozatunkban: már vőlegény volt.
Már működött a zenekar,
játszott a KISZ-klubban (a mai
múzeum épületében), ő pedig
kintről hallgatta a zenét. No, de
folytassa ő a történetet!
– Mint az eddigiekből is
kiderült, a Cyklont sem kerülték el a személycserék – idézi
fel Karsay József az 1960-as
éveket. – Amikor a zenekar
elköltözött a KISZ-klubból, az
Albatros jelent meg a színen.
Itt játszott Zala Péter, Badics
Miklós (Csida), Pintér Károly,
Boncz Jimmy (a Hevesi Sándor

Színház néhai titkára – a
szerk.) sógora, Takács Károly
és Sallai Mátyás. Sajnos Csida
és Pintér Károly már nem él.
– Szóval az Albatros dobosa
lettél…
– Igen. Jött a közönség a mi
a koncertjeinkre is szép számmal. 1967 nyarán történt: éppen
szünet volt, amikor jött valaki,
hogy menjek ki, mert keresnek.
Hát kik voltak ott? Kerekes
„Isti”, meg Tóth János a Cyklonból. Megkérdezték: volna
kedved átjönni hozzánk?
– Hamar jött a válasz?
– Persze. Ennyit válaszoltam csak: tegnap, vagy ráérek
holnap is? A Cyklon nagyon jó
együttes volt, megtiszteltetés
volt, hogy hívtak. Beadtam a
„felmondást” az Albatrosnál.

– Tanultál dobolni?
– Nem. Mint sokan a Cyklon egykori tagjai közül hegedülni tanultam. A doboláshoz
viszont érzékem volt.
– Miért keresett dobost a
Cyklon?
– Krecsár Peti és a billentyűs, Orbán Sanyi (Hota) elmentek zenélni a vendéglátóiparba. Amennyi ember csak
befért a színház előterébe, anynyian voltak egy-egy koncerten. Az oszlopokon lévő tükrökről valósággal folyt a víz. A
dobbőröm bevette a nedvességet, leeresztett, alig volt hangja.

egy 60 wattos Selmert. Ennek
ellenére, amit lehetett, kihoztunk egy koncertből. A számok
jól szóltak, de ahogy Gondár
„Lala” említette, egy született
angol mosolygott volna a kiejtésünkön. A zenei résszel nem
volt gond, hiszen szinte mindenki járt zeneiskolába közülünk.
– Te hogy emlékszel arra
bizonyos koncertre 1967-ből,
amivel az akkori Zalai Hírlap
is foglalkozott?
– Hát…, jó buli volt. A Rolling Stones, Jimi Hendrix számok nem hagyták érzelem nél-

Ráismernek az épületre? A megyei művelődési ház, ma a Hevesi Sándor Színház. Itt működött az Univerzum Klub.

8900 Zalaegerszeg,
Kert u. 39.
Telefon: 92/312-730
92/511-670

VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3-5/C FSZ.

• Ingatlankezelés
• Épületek, lakások felújítása
• Köztéri bútorok (padok, szemetesek) gyártása
• Járdák, lépcsők felújítása, térkövezés
• Hibaelhárítás
• Épületek, lépcsőházak takarítása
• Kémény-béléscsövezés
• Asztalos- és lakatosmunkák
• Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetőséggel

Kovács Kati Zalaegerszegen, kíséri a Cyklon zenekar. Balról
Kerekes István, Karsay József és Tóth János.

– Nekem erről az időszakról
inkább Nagykanizsáról vannak
emlékeim, hiszen egerszegiként
oda jártam a vegyipari technikumba. Ott a Flamingó volt a
legkedveltebb zenekar.
– Nekik nagyon jó felszerelésük volt, mert amerikai rokoni kapcsolattal rendelkeztek.
Már akkor volt Marshalljuk...
Mi pedig 15 wattos Regenttel
szenvedtünk. Egy színházi koncert bevételéből tudunk venni

kül a közönséget. Mi is élveztük a zenét, ennél jobb érzés
nincs is egy beatzenész esetében. Még a zongora tetején is
táncoltak…
– Ingyen játszottatok?
– Kezdetben igen, aztán
kaptunk némi honoráriumot.
Baranyai György volt akkoriban ott a főnök, Boncz Barnabás (Jimmy) pedig amolyan
menedzser szerepet töltött be.
Pátyolgatott bennünket, sok

helyről kaptunk meghívást, s
mi ezeknek igyekeztünk eleget
tenni. Emlékszem, az Arany
Bárány Télikertjében még egy
vetélkedőt is rendeztek, amelyen fellépett kanizsai riválisunk, a Flamingó zenekar is.
– Szóval ment minden a maga útján: a Cyklon hétközben
próbált, a hét végén pedig játszott az Univerzum Klubban…
– Egészen 1968 nyaráig,
mert aztán jött a csehszlovákiai
bevonulás. Szegény Dörgét
(Horváth Pétert – a szerk.) bevitték katonának. Arra már nem
emlékszem, hogy tartalékosként, vagy sorkatonaként, de az
a lényeg, hogy hárman maradtunk: Tóth János, Kerekes
Isti és én. A műsoron is változtatnunk kellett, s így elvoltunk egy ideig. S akkor jött –
általam – a Cyklonba a bátyám
énekesnek. Csellózni tanult, de
ez nem passzolt akkor a zenekar profiljához. Maradt a vokál,
időnként a szólóének.
– S honnét bukkant fel a
bátyád?
– Zalaegerszegiek vagyunk,
az egykori Marx téren (ma Kazinczy tér, a szerk.), a patikaépület hátsó részében laktunk.
Ott születtem, nem is a kórházban. Már nem áll ez az épület, lebontották.
– Visszatért Dörge Csehszlovákiából, játszottatok tovább,
aztán ismét történt valami…
– Mehetnékjük volt Budapestre… Kerekes Istit felvették
a Zenekonzervatóriumba, a
bátyám is neki volt indulva,
azt mondta, hogy nem marad
itt. Megkérdeztek, hogy megyek-e én is. Nemet mondtam, hiszen már vőlegény voltam. Egyébként sem kívánkoztam a pesti „húsdarálóba”,
annál jobban szerettem a
nyugis életet. Eljutott hozzám
annak híre, hogyan is éltek
kezdetben szegények a főváros-
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ban. Nem hiányzott nekem az
az élet.
– Azt hinné az ember, hogy
a beatzenészek szeretik a bohém életet…
– Én nem. Nekem ilyen az
alaptermészetem.
– Mikor fejezted be a zenélést a Cyklonban?
– 1969 szeptemberében. A
többiek akkor mentek fel Budapestre. 1970-ben bevonultam
katonának, 1972-ben pedig
megszületett a leányom.
*
Sorozatunk következő riportalanya
Horváth
Péter
„Dörge”. Veresegyházán él, de
Zalaegerszegen beszélgettünk.
– Már a beceneved is magyarázatra szorul. A városi legenda szerint a „Dörge” a
hangszerre, a szaxofonra utal…
– Hát ez tévedés! Apai ágon
szombathelyi gyökerű a család.
Édesapám öccse focizott a
Haladásban, illetve ahogy akkor nevezték, a Szombathelyi
MOVE csapatában. Bődületes
gólokat lőtt, ezért a szurkolók
mindig kórusban bíztatták:
„Dörgöld be!”. Itt, Egerszegen,
a Petőfi-iskolában egy szombathelyi származású tanár emlékezett erre, s az idősebb bátyámat csak úgy szólította:
„Dörge”. A kisebbik bátyám
„Kisdörge” lett, én pedig már
ismét „Dörge”. Hát ez a „Dörge” becenév története…
– Azért lett újra „Kisdörge”
is, az öcséd, aki oszlopos tagja
volt a ZTE B-középnek…
– Az akkori ZTE nem hagyott bennünket sem érintetlenül, hiszen a csapat budapesti
mérkőzésein ott voltunk mi is a
hangszereinkkel a lelátón.
– Eddig mindenkitől megkérdeztem: hogyan indult a zenei pályafutása? Szinte valamennyien azt mondták, hogy
zeneiskolába jártak…
– Nekem nem egészen úgy

Már Budapesten… Balról: Bácsai Péter, Tóth János, Karsay
László, Horváth Péter, Tunyogi Péter és Kerekes István.

Fotó: Zalatáj
Horváth Péter „Dörge”: – A bátyám elvitte szánkózni a hegedűt.
A Jánka-hegyen sikeresen össze is törte.

Fotó: Zalatáj
Az idő múlása… A színház előtti óra az egykori fellépésekre is
emlékezteti. A fiatalok nagyon várták a hétvégéket, hogy
Cyklon-koncertre mehessenek az Univerzum klubba.

kezdődött, csak később kezdtem zeneiskolába járni. A kisebbik bátyám – aki Zalaegerszegen él – hegedült.
– Hegedült, mert neki is az
jutott a zeneiskolában?!
– Igen, szinte mindenki hegedűs volt. Én pedig egyáltalán
nem akartam az lenni. Aztán
úgy alakultak a dolgok, hogy a
bátyám elvitte szánkózni a
hegedűt…
– Nem gondoltam volna,
hogy ez téli hangszer…
– A Jánka-hegyen sikeresen
össze is törte. A Petőfi-iskola
úttörőzenekaráé volt a hangszer, el is vették tőle, kirúgták a
zenekarból, derékba tört zenészi pályafutása a hegedűvel
együtt. Általános iskolába az
egykori zárdába jártam alsó
tagozatba, mert közel volt hozzánk. Felső tagozatban már a
Petőfi volt az iskolám, ahol
Látrányi tanár úr tanította az
éneket, s dirigálta az úttörőzenekart. Tulajdonképpen itt található meg a majdani Cyklon
zenekar gyökere. Itt játszott
ugyanis Tóth János, Kerekes
István és Karsay László is.
Tunyogi Péter nem került be a

zenekarba, mert akkor még
nem volt zenész, de erre majd
később kitérek. Látrányi tanár
úr gyakran járt a szomszédunkban lévő illegális vendéglátóipari egységben, magyarán
bögrecsárdában. Az édesanyám
állandóan nyaggatta, hogy a fia
nagyon szeretne zenélni. Látrányi tanár úr hevesen tiltakozott,
hogy a bátyám már összetört
egy hangszert, de édesanyám
nagyon kitartó volt. Látrányi
tanár úr végül beadta a derekát. Kaptam tőle egy használhatatlan műanyag klarintétot…
E.E.
(Folytatjuk)
(Köszönettel tartozunk a
Göcseji Múzeumnak, Béres Katalin történésznek azért a segítségért, hogy a múzeum birtokában lévő egykori Cyklonfotókat szerkesztőségünk rendelkezésére bocsátották közlés
céljából. S köszönjük a zenekar
egykori tagjainak, hogy megosztották velünk és olvasóinkkal az egykori felvételeket. S
köszönet jár mindazoknak is,
akik ugyancsak archív fotók
segítségével teljesebbé teszik
sorozatunkat.)
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Esély a nehéz sorsú embereknek
Megalakult a Zala Megyei Felzárkózási Fórum
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke a
Megyei Foglalkoztatási Paktumról adott tájékoztatást. Kiemelte: a felzárkóztatásnak két
nagyon fontos eleme van. Az
egyik munkához jutás, a másik
pedig az oktatás.
A résztvevők ezt követően
elfogadták a Zala Megyei
Felzárkóztatási Fórum Szervezeti és Működési Szabályzatát,
majd elnöknek választották
Györe Edinát, s döntöttek a
tematikus munkacsoportok vezetőinek és tagjainak személyeiről is.
Befejezésül elfogadták a
munkacsoportok éves munkatervét.

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

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

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

Elfogadták a szervezeti és működési szabályzatot.

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

Zala megyében 4 százalékkal csökkent az álláskeresők száma
Zala megyében az elmúlt
évhez képest 4 százalékkal
csökkent december végén az
álláskeresők száma – tájékoztatta a kormányhivatal foglalkoztatási főosztálya az MTI-t.
A hivatal adatai szerint az
év utolsó hónapjában 6763-an

szerepeltek a nyilvántartásban,
300-zal kevesebben, mint egy
évvel korábban.
A megye munkaerőpiacán
évtizedes rekordok dőltek meg
2016-ban: a nyilvántartott álláskeresők száma olyan alacsony
értékre esett vissza, melyhez

www.zalatajkiado.hu

hasonlót azt megelőzően csak
1990-ben, a munkanélküliség
felfutásakor mértek – közölték.
Hozzátették: a kedvező folyamat 2017-ben folytatódott,
július óta minden hónapban kevesebb a regisztrált álláskeresők száma Zala megyében,
mint a korábbi időszakban.
A nyilvántartott álláskeresők aránya a tavalyi év utolsó
hónapjában 5,3 százalékra
csökkent. A mutató értéke 0,3
százalékponttal volt alacsonyabb,
mint 2016 decemberében.
A pályakezdő álláskeresők
száma is jelentősen mérséklő-

dött: december végén kevesebb, mint 500 fiatal – az álláskeresők 7 százaléka – keresett
munkát a kirendeltségek segítségével. Tavaly 750 pályakezdő
került első alkalommal nyilvántartásba, 150-nel kevesebb,
mint egy évvel korábban.
A foglalkoztatási főosztály
tájékoztatása szerint decemberben 950 nem támogatott, új
álláshelyet jelentettek be a
munkaadók. Az elmúlt évben
12,1 ezer támogatás nélküli
álláshely volt a megyében,
1100-zal több, mint egy évvel
korábban.
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Egervári mézeskalácsok Kínában

Nagy sikerük volt Pekingben Béresné Dormán Ibolya bemutatóinak.

A közelmúltban Kínában
járt Béresné Dormán Ibolya
egervári mézeskalácskészítő.
– A magyar nagykövetség
és a pekingi székhelyű Magyar
Kulturális Intézetnek köszönhetően jött létre ez az utazás –
mondja Béresné Dormán Ibolya, a Zala Megyei Népművészeti Egyesület tagja. – Kaptunk egy felhívást a Népművészeti Egyesületek Szövetségétől, Budapestről, hogy lenne
lehetőség bemutatókat és kézműves foglalkozásokat tartani
Pekingben. Pályázatot és szakmai önéletrajzot kellett be-

nyújtani. Aztán egyszer csak
csörgött a telefon, s közölték,
illetve kérdezték: Ibolya, nagyon tetszenek a mézeskalácsai, nem lenne kedve Pekingbe repülni? Egy hollókői
kézműves hölggyel utaztam, ő
csuhéval és gyékénnyel dolgozik.
– Mennyi időt töltöttek a
kínai fővárosban?
– Egy hetet.
– Ismerik Kínában a mézeskalácsot?
– Nem, teljesen ismeretlen
volt számukra. A Magyar Kulturális Intézetben és a szállodában is nagy sikere volt a be-

mutatóknak és a foglalkozásoknak.
– Mikor kezdett el foglalkozni mézeskalács-készítéssel?
– Három éve. Miután nyugdíjba mentem az egervári körjegyzőségtől, több lett a szabadidőm. Falusi vendégfogadósként ismerkedtem meg a
mézeskalács-készítéssel. Vezetőségi tagja vagyok a Falusi
Turizmus Egyesületnek is, adtunk be egy pályázatot kézműves foglalkozásra a vendégfogadókban. Praktikus okokból, hiszen ha rossz idő van,

benti programot is kell ajánlani.
A gébárti kézműves házban
tanultam a mézeskalács készítést. Nagyon sokat köszönhetek
a a Zala Megyei Népművészeti
Egyesületnek, hiszen szakirányú táborokat szerveznek részünkre.
– Visszamenne Pekingbe?
– Kaptunk invitálást.
– Mit látott a városból?
– Nagyon kevés szabadidőnk volt. Csak annyira futotta, hogy megnézzük a kínai
nagy falat és elmenjünk a tiltott
városba.
(e)

Kontakt Nonprofit Kft.
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51. (IV. em.)
Tel.: 92/596-935 Fax: 92/596-934
e-mail: titkarsag@kontaktkft.hu, web: www.kontaktkft.hu

T U S K Ó M A R Á S

Udvarában, kertjében, épített környezetében lévõ fatuskók kimarását rövid határidõvel vállaljuk.
A környezet és a közmûvek nem sérülnek,
az eredeti állapotot visszaállítjuk,
a terület késõbb bármilyen célra felhasználható.

HELYBEN ÉS VIDÉKEN TEGYE SZEBBÉ KÖRNYEZETÉT!

Mobil: 06-30/991-3195 • Email: muszaki@kontaktkft.hu
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Közel egymilliárdos beruházás Zalalövőn
A szennyvíztisztító telep és
szennyvízelvezető hálózat fejlesztésének ünnepélyes alapcsőletételére került sor február
8-án Zalalövőn. A Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. és Zalalövő Város
Önkormányzata a konzorciumi
megállapodás alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz benyújtott „Zalalövő Város szennyvíztisztító telepének
és szennyvízelvezető hálózatának fejlesztése” című projekt
917.000.000 Ft vissza nem térítendő forrásból valósul meg.
Pintér Antal polgármester
beszédében elmondta: A város
vezetősége az elmúlt években

folyamatosan kereste a szennyvíztisztító fejlesztésének lehetőségét, saját költségen több
vízjogi létesítési engedélyes
terv is készült. Ezek a tervek
engedélyt kaptak, de a pályázatok a fejlesztés mértékének
nagysága miatt elutasításra kerültek. A KEHOP-2.-2.2-15 pályázati kiírásra benyújtott projektet viszont kedvező elbírálásban részesítették, így 2018
júliusában a kivitelezésre kiírt
közbeszerzési eljárás nyertes
pályázója, a Szabadics Közmű
és Mélyépítő Zrt. megkezdheti
a munkálatokat.
Pintér Antal köszöntetét fejezte ki az üzemeltető Zalavíz

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

Balról: Kovács Tamás, a Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
vezérigazgatója, Vigh László országgyűlési képviselő, Pintér
Antal polgármester, Arnhoffer András, a Zalavíz-Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Zrt. munkatársainak a pályázat elkészítéséért, Magyarország
Kormányának, Vigh László országgyűlési képviselőnek a
támogatásért, Gáspárné Tóth
Zsuzsanna volt jegyzőnek, akik
elősegítették a beruházás megvalósítását.
Az 1997-ben felújított, napi
600 m3/d névleges kapacitású,
60 km hálózattal rendelkező telep Zalalövő, Csöde és a Vas
megyei Szőce és Felsőjánosfa,
valamint Zalalövő külső városrészei közül Kisfernekág, Nagyfernekág, Sötétmajor, Újmajor
szennyvizeit gyűjti össze.
A Szabadics Közmű és
Mélyépítő Zrt. vezérigazgatója,
Kovács Tamás kitért a fejlesztés környezetvédelmi szem-

Lapunk
legközelebbi 2018
nyomtatott
száma
2018. március 14-én jelenik meg.
A Zalatáj friss hírei
naponta olvashatók honlapunkon:

www.zalatajkiado.hu

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

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

pontjainak ismertetésére is.
Mint mondta, a jelenleg 2%-os
szennyvíziszap 18%-ra emelkedik az adott mennyiségű vízben, így jelentősen csökken a
Zalalövőről elszállítandó menynyiség. A fejlesztés által az előírt minőségű tisztított szennyvizet tudják majd kibocsátani, ami nem mellékesen a Zalába, onnan pedig a Balatonba
kerül.
Vigh László országgyűlési
képviselő az elmúlt évek beruházásait felsorolva megjegyezte, hogy Zalalövő nagyon
törekvő város. Ezt mutatja az
is, hogy a zalai települések
közül itt a legmagasabb az egy
főre jutó fejlesztések értéke.
Molnár Fanni

Megyei közéleti havilap
Kiadó-fõszerkesztõ:
Ekler Elemér
Grafikus: Farkas László
Kiadja: Zalatáj Kiadó
Az ügyfélszolgálat címe:
Zalaegerszeg, Kosztolányi tér
1/B.; 8901. Pf.: 381.
Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
Készült: Göcsej Nyomda Kft.
ISSN: 0865-1353
Terjeszti: a Kiadó és a
Magyar Posta
Elõfizethetõ a postahivatalokban
és a szerkesztõségben.
Elõfizetési díjak: 1 hónapra 190 Ft,
1/4 évre 570 Ft,
1/2 évre 1140 Ft, 1 évre 2280 Ft.
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A szociális gazdaságok erősödő szerepe
Konferencia Zalaegerszegen
A Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása
elnevezésű projekt keretében a
szociális gazdaság témakörét
felölelő konferenciára került
sor február 7-én Zalaegerszegen, a Megyeházán.
Vigh László országgyűlési
képviselő köszöntőjében elmondta, hogy a gazdaság megélénkülése miatt igen nagy
igény van a munkaerőre. Ebben
jelentős segítséget nyújthatnak
a szociális gazdaságok, amelyek keretében a munkaerőpiacról különböző okok miatt
kiszorultakra is szerep vár.
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke hozzászólásában részletes tájékoztatást adott a jelenleg is zajló
Foglalkoztatási paktum lényegéről, céljairól, megvalósításáról.
Lehel András Tiborné, a
Belügyminisztérium szociális

szövetkezeti koordinációs osztályának vezetője a szociális és
társadalmi vállalkozások foglalkozáspolitikában betöltött szerepéről tartott előadást.
Dr. Karakó László, az OFA
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója cégének azt a
tevékenységét részletezte, amit
a foglalkoztatásban betölt.
A további előadások során
Gáspár Lívia, a Kolping Gondozási Központ Lenti vezetője,
kutatásvezető a zalai innovatív szociális gazdaság projektjeiről szólt. Egy felmérés
szerint segíteni kell a szociális
gazdaságok piacra jutását,
annak ellenére, hogy ezek a
közfoglalkoztatottakat, a munkaerőpiacról kiszorult embereket felkarolt szervezetek
elsősorban helyi igényeket
elégítenek ki tevékenységükkel.

Lazítson pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!

Vigh László szerint jelentős szerep jut a szociális gazdaságoknak.

Több előadást is hallhattak a résztvevők.

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!

www.lentifurdo.hu, facebook.com/lentifurdo • Tel: 0692/351-320
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• Bérfőzés

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás
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Tele élettel - tele élménnyel!
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Hétvégéken
szauna
szeánszok!

Nyitva tartás: h-p.: 8 -16 • sz.: 9 -12
Ebédszünet: 1100-1200

ng

Családoknak kedvezményes belépõk!

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000

Hu

Próbálja ki az ÚJ ÉLMÉNYFÜRDÕT, ahol
óriáscsúszda, családi-és gyermekcsúszdák,
gyermekmedence, jakuzzi, nyakzuhanyok, masszázságyak
kínálnak pihentetõ felüdülést és szórakozást!

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

