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Sikeres kistérségi vásárt
tartottak a húsvéti ünnepek
elõtti hétvégén . A
XIII. alkalommal életre hívott
2 napos forgatag az idei esz-
tendõben is több száz vendé-
get vonzott nemcsak a tele-
pülésrõl és környékérõl, de a
régió számos pontjáról is.

A vásárt idén
, a

elnöke nyitotta meg, aki emlé-

Egerváron

Manninger
Jenõ Zala Megyei Közgyûlés

Kistérségi vásár Egerváron
A helyi értékek védelmében, a helyi termelõk érdekében

keztetett arra, hogy az elmúlt
másfél esztendõben a megyék
szerepe jelentõsen átrendezõ-
dött, a feladataik jórészt meg-
változtak. Véleménye szerint
ennek egyik pozitívuma, hogy
a kistérségekkel a korábbinál
jóval szorosabbra tudták fûzni
az együttmûködést és remé-
nyét fejezte ki, hogy ennek
eredményeként például a ha-
sonló kistérségi vásárokat és

egyéb hasonló jellegû összejö-
veteleket sokkal intenzívebben
tudják majd támogatni. A me-
gyei elnök kiemelte továbbá,
hogy a helyi termelõk patro-
nálása ma már nem csupán
szûkebb környezetükben vált
fontossá, hanem a magyaror-
szági vidék fennmaradása,
fenntartása szempontjából is
kulcsszerepe van.

, a térség or-
szággyûlési képviselõje lapunk-
nak azt mondta: örvendetes-
nek tartja, hogy a parlament az
alaptörvényben külön foglal-
kozott a család fogalmával.
Utalt arra, hogy a húsvét a
kereszténység ünnepeként va-
lamennyi család életében az
együttlétet, a harmóniát, a
megbecsülést és az összetar-
tást, összetartozást is jelképezi.
Ilyenkor egy kicsit megállunk
a rohanó hétköznapokban és
hitünk által is újraértékeljük
mit is jelent mindennapjaink-
ban a létezõ legbiztosabb hát-
tér, a család, akkor is, ha alkal-
manként az élet nehézségek
sora elé állít minket – fogal-
mazott az országgyûlési képvi-
selõ. Vigh László kihangsú-
lyozta: az elmúlt esztendõkben
éppen eleget hallhattunk a
sajtóban olyan botrányokról,
amelyek az élelmiszer-bizton-
ság kapcsán kerültek elõtérbe.
Megemlítette a legutóbbi ló-
húsbotrányt és párhuzamba
vonta azzal, hogy a helyben
termelt kiváló húsok, sajtok és

Vigh László

más egyéb termékek garanciát
nyújtanak a vásárlóknak arra,
hogy minõségi étel kerül a
család asztalára. Az országgyû-
lési képviselõ ezt az állítását
alátámasztotta tettekkel is, hi-
szen saját családja számára a
húsvéti sonkát helyben, a vásá-
ron szerezte be.

– Az ilyen jellegû kistérségi
vásárok szinte mindenütt egy-
re sikeresebbek és egyben
rávilágítottak arra is, hogy a
magyar vásárlók nem igénylik
az olcsó, kínai és egyéb kétes
eredetû termékeket, hanem
sokkal szívesebben áldoznak
többet azokra a helyben ter-
melt élelmiszerekre, kézmûves
árukra, amelyekben nem csa-
lódnak – hangsúlyozta

az
elnöke. Kö-

cse Tibor bejelentette, hogy az
egervári vásár ilyen névvel az
utolsó a kistérségi vásárok so-
rában, ugyanis a kistérség a
jelenlegi formájában megszû-
nik és egyesületté alakul át. Ez
nem azt jelenti, hogy ezzel vé-
ge szakad a hasonló rendezvé-
nyeknek, csak más formában
szervezõdnek a programok,
összejövetelek, fesztiválok. Az
elnök elmondta azt is: ter-
vezik, hogy a jelenleg bevált
kistérségi rendezvényeket a
jövõben tovább bõvítik, szí-
nesítik különféle sport, kul-
turális és mûvészeti progra-
mokkal a meglévõk mellett,

Köcse
Tibor, Észak-Nyugat Zalai
Kistérségi Társulás

A vásárdíjasok…

A gyümölcsfák a Municipium Kertészeti Áruda
kínálatából származnak.

Gyümölcsfa és bogyós gyümölcs vásár

Zalaszentivánon
Idõpont: április 05.-06.-án 8:30-16:30

Helyszín: Zalaszentiván, Kossuth Lajos u. 46.

8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 19. • Tel.:0630/6227583
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(Folytatás az 1. oldalról)
amelyeket a közönség már
megszokott és igényt tart rá.
Köcse Tibor kihangsúlyozta:
ez azért is nagyon fontos, mi-
vel az elmúlt években, évtize-
dekben számos kulturális, kéz-
mûves alkotó és mûvészeti cso-
port jött létre a kistérségek-
ben, melyek mûködése az
egyes települések szerves ré-
szévé vált és támogatásuk el-
engedhetetlen továbbra is.

Az Egervári Kistérségi Vá-
sárt 13 évvel ezelõtt éppen a
helyi vállalkozások kezdemé-
nyezésére indították el és na-
gyon hamar népszerû lett a
térségben, nemcsak a kiállítók,
de a látogatók körében is –
mondta Eger-
vár polgármestere. Ezen a si-
keren felbuzdulva indították el
az év végén szokásos Adventi
Vásárt is. A két vásár közötti
alapvetõ különbség az, hogy

Szijártó József,

Kistérségi vásár Egerváron
A helyi értékek védelmében, a helyi termelõk érdekében

míg a karácsony elõtti forgatag
kizárólag a szeretet ünnepé-
hez kötõdõ termékeket elõ-
állító kiállítókat vonultat fel,
addig a húsvét elõtti az ünnepi
készülõdés mellett a tavaszi
munkálatok során használatos
gépek, eszközök forgalmazóit
is. Idén 40 kiállító mutatta be
termékeit Egerváron és a 13.
vásáron elsõ ízben a szom-
szédos Vas megyébõl (Vasvár-
ról és Telekesrõl) is érkeztek.
Szijártó József rámutatott an-
nak fontosságára is, hogy a 2
napos vásár nem csupán egy-
fajta randevú a portékákat
kínálók és a vásárlók között,
hanem kulturális seregszemle
is, hiszen a délelõtti – jobbára
szakmai jellegû bemutatókat –
rendszerint több száz fõs kö-
zönséget vonzó hagyományõr-
zõ, valamint zenés és táncos
bemutatók követik egymást a
színpadon.

A polgármester örömét fe-
jezte ki, hogy idén is büszkél-
kedhetnek új kiállítóval, még-
pedig a szomszédos

a ,
akik hamisítatlan és eredeti
házi hústermékek elõállításá-
val foglalkoznak.

, a vállalkozás egyik tagja
úgy nyilatkozott: termékeik
egyre népszerûek a piacon.
Míg korábban fõként a magán-
fogyasztók keresték elõszere-
tettel az ízletes húskészítmé-
nyeiket, addigra ma már na-
gyobb üzleteknek, bevásárló-
központoknak, intézmények-
nek szállítanak. Goldfinger
Dávid a szakmai részletekrõl
annyit árul el: a lényeg a mi-
nõség és a precizítás. Családi
vállalkozásuk úgy garantálja az
igazi házias ízeket, hogy az
újszülött malac tartásától, fel-
dolgozásától egészen a kiszál-
lításig valamennyi folyamatot
önállóan végeznek. Véleménye
szerint az alapoknál az sem
mindegy, hogy milyen takar-
mánnyal etetik a jószágot, to-
vábbá elképzelhetetlennek tart-
ja, hogy a nagyüzemi gyakor-
lathoz hasonlóan, egy levágott
állatból készült sonka 3 nap
alatt kerüljön a boltok polcai-
ra, õk ugyanis minimum 5 he-
tes füstölés után szállítják ki az
árut és gondosan válogatják
meg a fûszereket, valamint ke-
rülik az összes mesterséges
adalékanyagot.

A vásár szakmai programja-
ként Szijártó József polgármes-
ter a hamarosan teljesen meg-
újuló várkastélyról tartott tá-
jékoztatót az érdeklõdõknek.
Mindenekelõtt a vár történetét
mutatta be a megjelenteknek,
majd a vár felújításának eddigi
mozzanatait ismertette. Esze-
rint a több, mint 650 millió
forintos – nagyrészt uniós
támogatásból megvalósuló –
reneszánsz várkastély várha-
tóan májusban nyitja meg ka-
puit a közönség elõtt.

Lakhegy-
rõl Goldfinger-családdal

Goldfinger
Dávid

A XIII. Egervári Kistérségi
vásárra sokan érkeztek az egész
családdal együtt az unokától a
nagyszülõig. A standokon va-
lamennyi korosztály megtalál-
hatta saját kedvencét. Míg a
család férfi tagjai elsõsorban a
kerti gépeknél nézelõdtek, ad-
dig a hölgyek elõszeretettel
gyönyörködtek a gravírozók, a
tojáspatkolók és a kézmûvesek
munkáiban. A gyermekek sem
maradtak édesség és szabad-
téri játék nélkül.

Zalaegerszegrõl,
2 gyermekével és férjével, 8
éve rendszeres látogatója a
kistérségi vásárnak és elárulta
lapunknak, hogy a húsvéti
ajándékok nagy részét is rend-
szerint ott vásárolják meg.

A délutáni programokban
17 csoport, összesen 210 sze-
replõ lépett a vásár színpadára.
A teljesség igénye nélkül sze-
repelt többek az

, az
, a

és elsõ alkalommal
a vasvári tánc-
csoport, valamint sztárven-
dégként és
a is.

Idén is átadták a kiállí-
tóknak a vásárdíjakat. A követ-
kezõk kaptak elismerést:

kosárfonó (Eger-
vár),

(Gellénháza),
tojástermelõ (Gõsfa),

kézmûves (Eger-
vár), kézmûves
(Zalaegerszeg),

húsfeldolgozó (Lak-
hegy),
gravírozó (Egervár),

festett és patkolt
tojás, horgolt terítõ (Egervár),

(Vasboldog-
asszony),

(Egervár),
asztalos termékek (Ne-

mesapáti),
(Nagypáli),

(Zalaegerszeg).

Horváthné
Kósa Katalin

Egervári
Nyugdíjasklub Egervári
Zenebarátok Csatári Cite-
razenekar

Aqua Marin

Bohém Nagy Zsoló
Kredenc együttes

Ke-
lemen László

Szent Család Szociális
Központ Gorza
Ferencné
Gyõri Józsefné

Fehér Eszter
Goldfinger

László
Zsóka és Eszter Stúdió

Bozzai
Lászlóné

Miklós Méhészet
Sárrétmenti Vadász-

egyesület Bangó
András

Top Ablak Kft.
Németh Kuti Kis-

gép Kft.
Odonics-Zsuppán Beáta

Az idei vásárt Manninger Jenõ, a megyegyûlés elnöke nyitotta
meg.

Március 16-án ismét sor
került a hagyományos nyug-
díjas találkozóra .

polgármester kö-
szöntõjét követõen a helyi fel-
lépõk szórakoztatták a közön-
séget mûsoraikkal. Színpadra
léptek a
versekkel és énekekkel, majd a

mutatták be esernyõs
táncukat. Utánuk a

következtek, akik verse-
ket mondtak el a nyugdíjasok-
nak, majd a

lépett a színpadra, vidám
dalokkal. Végezetül a helyi

közül ketten ad-
tak elõ egy rövid vidám jele-
netet. A helyiek után egy har-
monikásokból álló zenekar
következett, akik

Lakhegyen
Méhes Máté

lakhegyi óvodások

szüleik
helyi fia-

talok

Lakhegyi Dalos-
kör

szép korúak

Zalaapá-

Nyugdíjas találkozó Lakhegyen
tiból

Vincze Ist-
vánné Gerencsér István

érkeztek. Mûsorukban
közismert nótának játszot-
tak el énekszó kíséretében,
majd a közönség kedvenc
dalait is megszólaltatták, meg-
alapozva ezzel az est remek
hangulatát.

A mûsor után az önkor-
mányzat egy finom vacsorával
vendégelte meg az egybegyûl-
teket. Ezt követõen a képvi-
selõ-testület férfi tagjai virá-
gokkal köszöntötték az asz-
taloknál helyet foglaló hölgye-
ket. Hagyomány hogy az ön-
kormányzat ajándékkal lep
meg két személyt a jelenlévõk
közül, akik az idén

és
voltak. Õk egy-egy ajándékcso-
magot vehetek át.

Ezt követõen kezdetét vette
a zenés mulatozás, ahol sokan

táncra perdültek a fülbemászó
dallamok hallatán.

Vincze Istvánné és Gerencsér István.
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A program-
sorozat zárórendezvényeként
március 22-én a húsvéti ünne-
pekre való készülõdés jegyében
gyûlt össze a falu apraja-nagy-

Dollári Esték

Húsvétvárás Kemendolláron

ja. A fiatalok már rutinosan
bántak a festékkel, a papírral
és az ollóval, így munkájuk gyü-
mölcseként vidám húsvéti dí-
szeket készítettek családjaiknak.

Egy kis ügyességgel bárki pompás díszeket fabrikálhatott.

Idén is megrendezték a
kistérség borainak mustráját,
az eseménynek március 9-én

adott helyet. A fel-
hívásra beérkezett borok szá-
ma a korábbi évekhez képest
csökkent, viszont minõségük
javult, így az összesen 57 min-
ta között többen arany minõ-
sítést érdemeltek ki.

A megmérettetésre

és
Nagypáliból közel ötven gazda
hozta el szõlõhegyének levét,
melyet az ve-
zette zsûri két bizottságban
értékelt. „Bronzérmes bor, az a
bor, amibõl még egyet tudnál
inni.” „Túl sokat állt a héjában,
elõbb le kellett volna présel-
ni.” „Egér íze van.” „Kevés a
savtartalma.” – hangzottak a
bíráló megállapítások a borá-
szoktól. A maximális adható
pontszám 20 pont volt, így
18,51-tõl járt az arany, 17,01-
18,5 között az ezüst, 15,51-17
között a bronz, 15,5 alatt pedig
az okleveles elismerés.

, a kistérségi
társulás elnöke házigazdaként
elismeréssel illette a bírálatra
érkezett gazdákat, akik évrõl
évre jobb borokat hoznak a
térségi eseményre:

Nagypáli

Gõsfá-
ról, Lakhegyrõl, Egervárról,
Vasboldogasszonyról, Zala-
szentivánról, Zalaegerszegrõl,
Vöcköndrõl, Zalaistvándról

ifj. Veress János

Köcse Tibor

Az aszályos idõjárás befolyásolta a nedûket
Kistérségi borverseny Nagypáliban

– Egyik szemem mosolyog,
másik sír. Jók a borok, de 15
településrõl nem ennyi bor-
mintának kellene itt lennie. Mi
kétszer ennyi ember fogadá-
sára készültünk, és mindent
megtettünk azért, hogy töb-
ben legyünk. Sajnos sok más
program, így a televízió is el-
téríti ezeknek a közösségi
programoknak a résztvevõit.
Ezeken a rendezvényeken ne-
ves borászok adnak segítséget,
tanácsaikkal a fiatalok is el-
indulhatnak a borászkodás út-
ján. Lehet, hogy a jó idõ miatt
többen kint maradtak a föld-
jeiken, de reméljük, hogy a kö-
vetkezõ rendezvényeken töb-
ben leszünk – osztotta meg
véleményét a házigazda pol-
gármester.

A kistérség bora idén a za-
laszentiváni 19,5
pontos fehér rizlingje lett, a
legjobb fehérbornak

vöcköndi termelõ 19 pon-
tos vegyes borát ítélték, a vö-
rösborok között
18,7 pontos cuvé bora emel-
kedett ki, a legjobb rosénak
járó elismerést a
vette át.

Sokadik alkalommal zsû-
riztünk társaimmal a térségi
borversenyen, s tapasztala-
taink szerint egyre jobb mi-
nõségû borokkal találkozunk.

Fekete István

Varga Ta-
más

Bende József

Gorza Pince

–

Ötletként felmerült, hogy szü-
reti teendõk elõtt tartsunk
elõadást, mely lehetõségrõl a
késõbbiekben egyeztetünk. Ta-
valy nagyon kevés csapadék
hullott, ami pedig jégesõ for-
májában esett, nagy károkat
okozott, így nem a legjobb
évet zártuk. Az említett elõz-
mények miatt voltak alacsony
savtartalmú, egér ízû és túlké-
nezett borok is – szólt a zsûri
nevében ifj. Veress János bo-
rász, és

bizottsági elnö-
kök mellett.

Martincsevics István
Buday Lajos

Összesen 14 arany, 19
ezüst, 13 bronz és 11 okleveles
minõsítést adtak át. A bírálat
alatt a termelõk hegedûszó,
muzsika mellett cseréltek ta-
pasztalatot, majd a szervezõk
vacsorával és szõlõoltványok-
kal ajándékozták meg a ven-
dégeket.

A vi-
deó galériájában meghallgat-
hatják a zsûri rövid értékelését
a versenyrõl, a képgalériában
további fotók láthatók az ese-
ményrõl.

www.zalatajkiado.hu

Pataki Balázs

Munka közben a zsûri. 2013-ban Fekete Istváné a kistérség bora.

keresünk a megye minden
részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve

30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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„Anyukámnak anyukája én-
nekem a nagyanyám, anyu-
kámnak apukája õ pedig a
nagyapám…” – szólt a fiatalság
szavalata. A városkörnyék egyik
legapróbb településén márci-
usban is szerveztek progra-
mot, 2-án az idõseket köszön-
tötték .

Az egybegyûlteket a ke-
mendollári

Vöcköndön

Semiramis Tánc-

A stafétát átadták, tanítsanak még bennünket!
Idõsek köszöntése Vöcköndön

csoport

Egervári Nyugdíjas-klub
Németh

Károly

produkciói, és a szin-
tén szomszédból érkezett anyu-
kák tánca szórakoztatta. A tele-
püléssel jó kapcsolatot ápoló

pe-
dig dalcsokrokkal és

harmonikajátékával lep-
te meg a szépkorúakat.

– Ez a nap legyen a szeretet
ünnepe is, melyet együtt tölt-
het idõs és fiatal. Önök építet-

ték számunkra azt a jelent,
amivel mi is megalapozhatjuk
a következõ generáció jövõjét.
Önöktõl örököltük ezt a tele-
pülést, s amikor eljött az idõ, a
stafétabotot átadták nekünk.
Kérjük tanítsák meg családtag-
jaikat is arra a küzdésre, amit
önök is tudnak, és adják át ne-
kik a közösség iránti adako-
zást. Tanítsanak meg bennün-
ket úgy mosolyogva élvezni az
életet, ahogy önök is teszik.
Mindig lesz olvasni való könyv,
barát, akivel jól érezhetik ma-
gukat, és lesz csodálható nap-
felkelte is – szólt a jelenlévõk-
höz polgármester.

„A televízió, a gyermekbé-
nulás elleni védõoltás, a fény-
másoló gép, a kontaktlencse és
a fogamzásgátló tabletta elõtt
születtem. Nem volt még ra-
dar, hitelkártya, lézersugár és
pengekorcsolya. Még nem ta-
lálták fel a légkondicionálót, a
mosogatógépet, a szárítógépet
(a ruhát egyszerûen kitették
száradni a friss levegõre). Az

Kiss József

ember még nem lépett a Hold-
ra, és nem léteztek sugárhajtá-
sú utasszállító repülõgépek.
Nagyanyád és én összeháza-
sodtunk és azután együtt él-
tünk, és minden családban
volt apuka és anyuka…„– soka-
kat elgondolkoztatott a

által elmesélt Hány
éves vagy nagyapa? címû tör-
ténet, mely egy 70 éves nagy-
papából varázsolt percek alatt
200 évet is megélt aggastyánt.

– Nem volt könnyû az éle-
tem, sajnos sokat voltam be-
teg, és a családtagokat is el
kellett látni. Két unokám van,
egy kisfiú és egy kislány, csak
az a baj, hogy messze laknak
tõlem. Eljárok az itteni prog-
ramokra, ismerem a környé-
ket, egykoron pókaszepetki
voltam – árulta el a hetvenedik
életévét is már átlépett

.

A kép-
galériájában további fotók lát-
hatók az eseményrõl.

László
Marianna

Feiler
Józsefné

Pataki Balázs
www.zalatajkiado.hu

Jó hangulatú délutánt töltöttek együtt.

Elsõ alkalommal látta ven-
dégül a sajtó zalai munkatár-
sait önkormányzata.

polgármester
mindenekelõtt a sajtószabad-
ság fontosságát hangsúlyozta
és annak rövid történelmét
idézte a megjelent újságírók-
nak. A sajtó munkatársai aján-
dékot is kaptak a polgármes-
tertõl, egy borítékbontó kést,
amit a mindennapi szerkesz-
tõségi munka során használ-
hatnak.

Egervár
Szijártó József

A sajtó munkatársait köszöntötték Egerváron
Szijártó József köszöntõ-

jében ismertette a faluban je-
lenleg zajló legfontosabb fej-
lesztéseket. Elsõként említette
az felújítá-
sát, amely – ahogy fogalmazott
– már a finiséhez közeledik,
bár még számos teendõ vár a
település önkormányzatára a
várhatóan májusi nyitásig. A
polgármester elmondta azt is:
befejezõdött a falu központjá-
ban a ki-
vitelezése, melynek hivatalos

egervári várkastély

Solymosy emlékpark

átadására hamarosan sort kerí-
tenek. Az iskolát ugyan már
nem az önkormányzat mûköd-
teti, de egy közelmúltban el-
nyert sikeres pályázatnak kö-
szönhetõen jelenleg végzik a
tornaterem energia racionali-
zálását. Szijártó József hozzá-
tette azt is, hogy az fel-
újítását szintén nemrégiben
fejezték be. Az energiaköltsé-
gek csökkentésének érdeké-

óvoda

ben nemrégiben 2 intézmé-
nyük esetében is adtak be pá-
lyázatot napelemes áramter-
melés kialakítására.

A rövid köszöntõ után a
polgármester sajtóreggelire in-
vitálta az újságírókat, akik a kö-
tetlen és jó hangulatú be-
szélgetés során elsõsorban sa-
ját szakmájuk mindennapi te-
endõirõl váltottak szót.

Zsuppán Beáta

Az elsõ egervári sajtóreggeli…

H
ungarikum

H
ungarikum

Telefon:

92/380-037, 30/3358-311

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bér- és kereskedelmi fõzés

– Palackozás

– Kis- és nagykereskedelmi

értékesítés

– Igény szerint cefrebeszállítás
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A zord idõjárás ellenére
szépszámú ünneplõ töltötte
meg a faluházat
március 15-én délelõtt. Az idõ-
járás felülírta az eredeti prog-
ramot. Sajnos a szentmise és a
koszorúzás elmaradt, de a meg-
emlékezõ mûsor nem.

A falu apraja-nagyja, a 6 éves-
tõl a majdnem 80 évesig részt
vett az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc 165. évfordu-
lójára készített színpadi darab-
ban, melyet

forgatókönyve alapján álmo-

Alibánfán

Fogarasy Attila
„Emléke sír a lanton még …”

dott meg és vitt színpadra
és .

A szereplõk ruhái és a díszle-
tek is az õ kezük nyomát di-
cséri. A 13 színbõl álló darab,
melyben 30 szereplõ és az ali-
bánfai mûkö-
dött közre végigvitte a forrada-
lom eseményeit Budától, Pest-
tõl,

Ma-
gyar Zsófia Nagy Viktória

Lila Akác Dalkör

Bécstõl egészen Nagysza-
lontáig. A szereplõk megsze-

mélyesítették többek között
Arany Jánost, Petõfi Sándort,
Jókai Mórt, Táncsics Mihályt,
Szendrey Júliát, Ercsey Julian-
nát, Laborfalvi Rózát, a dívát,
Erzsébetet (Sissit) a magyaro-
kat szeretõ királynõt, I. Fe-
rencz József császárt éppúgy,
mint Montgomeryt, Sturm ren-
dõrparancsnokot, Fuchs nyo-
mozót, Haynaut, a hóhért, Szi-
matot, a rendõrspiclit, Egressy
József színészt, Orlay Petrich
Soma festõmûvészt. A jelene-
tekben közremûködtek még
nemzetõrök, beosztott rendõr,
hoppmester, dzsidások (kato-
nák Edward kíséretébõl), vers-
mondók, szolgák és a tömeg. A
darab betétdalainak egy részét
a Lila Akác Dalkör énekelte,
ami még fokozta az élményt.

Köszönet mindenkinek, aki
közremûködött abban, hogy
ilyen szépen és méltón emlé-
kezhettünk meg a forradalom
és szabadságharc hõseirõl.

Alibánfai emlékezés március 15-re

Tartalmas mûsorral készültek a falubeliek.

Több évtizedes hagyomá-
nya van annak, hogy az egyna-
pos ünnep, ami a nyugdíjaso-
kat „illeti”, nem csupán egyet-
len napra szól, hiszen az év
365 napján törõdünk az idõs-
korúakkal a településen – mond-
ta

polgármestere.
Természetesen vannak olyan

élethelyzetek és ciklusok, hogy
nem tudnak eljönni akadá-
lyoztatásuk miatt a nyugdíjasok
(például egészségi állapot), de

Koronczi László, Kemend-
ollár

Generációk egymás közt
Hangulatos nyugdíjas találkozó Kemendolláron

ez nagyon ritka. A csaknem
700 fõs település mintegy 35
százalékát teszik ki az idõs-
korúak. A hagyományok sze-
rint õk ilyenkor a fiatalok és a
középkorúak vendéglátását
élvezik, õk fõznek, sütnek
nekik.

Puncsszelet, gesztenyés koc-
ka és kalácsok tömkelege...,
ezek voltak a meglepetés kellé-
kei a kemendollári nyugdíjas
napon. És persze nem marad-
hattak el az ajándéknak szánt

mûsorok sem, hiszen az óvo-
dás fellépõktõl a 80 éves sze-
replõig színes volt a paletta a
nemrég felújított kemendollári
faluházban.

– A szereplõk soha nem kö-
telezõ jellegû fellépésnek te-
kintik a nyugdíjas napi elõadá-
sokat. Szívesen jönnek minden
korosztályból – fogalmazott a
polgármester.

hamaro-
san 80 éves lesz, de minden
esztendõben kiveszi a részét

Kovács Györgyné

az ünnepbõl. Évek óta a nóta-
kör tagja. 1958-ban költözött
Kemendollárra, elõtte Pako-
don élt. Valamennyi prog-
ramon részt vesz, pedig csí-
põmûtétje miatt mozgásában
mostanra korlátozott. Kovács
Györgyné szerint a legfonto-
sabb, hogy az év minden nap-
ján ugyanolyan fontosak a fia-
talabb generáció számára, és
a tiszteletet is megkapják
mindenkor.

Zsuppán Beáta

Nem maradhattak el a mûsorok sem a nyugdíjas találkozón.

HIRDETÉSÉT feladhatja
az Észak-Nyugat Zala havilapban.

Telefon:(92) 596-936;
Fax:(92) 596-937;

E-mail:zalataj@zelkanet.hu
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Március 22-én, pénteken
került megrendezésre

a pincedombi földpincé-
nél az ilyenkor szokásos ter-
melõi borverseny. Az idei év-
ben 91 mintát hoztak a boros
gazdák, amibõl 45 volt a fehér-,
43 a vörösbor, és 3 a rozé.
Amíg a négytagú zsûri

vezetésével valamennyi
mintát végigkóstolta, addig a
gazdák is letesztelték egymás
nedûit, valamint az önkor-
mányzat mindenkit vendégül
látott egy tál ételre, amit

és
készített el.

A minták vizsgálata után
következhetett a borok szóbeli
értékelése. Elõször a zsûri
mondta el a véleményét, majd
ismertették a bormustra ered-
ményeit. A 45 fehér minta kö-
zül 12 kapott arany, 11 minta
ezüst, 12 bronz, 10 pedig
oklevél minõsítést kapott. A
35 vörösbor közül 12 minta
arany, 18 ezüst, 11 bronz, va-
lamint 2 oklevél minõsítést ért
el. A rozé boroknál pedig 2

Egervá-
ron

dr. Pálfi
Dénes

Ben-
de József Gángó Károly

Borverseny Egerváron

ezüst és 1 bronz eredmény
született. Minden termelõ ok-
levelet vehetett át a bora minõ-
ségérõl, valamint egy kerámia
boros kupát, ami
keramikus mester alkotása.
Megválasztották Egervár leg-
jobb borait is, melyek közül

termelte a leg-
jobb fehérbort, a vöröset pe-
dig

Az értékelés végeztével a
résztvevõk maradtak egy ki-
csit, hogy még egy kóstolóval
ellenõrizzék a zsûri értéke-
lését, majd egy tangóharmo-
nika is elõkerült, ami garanciát
jelentett az est remek hangu-
latáért.

Csuti István

Balogh Csaba

Gángó Károly.

91 minta minõsítése várt a zsûrire.

Március 8-án, nõnap alkal-
mából világszerte a gyengéb-
bik nem képviselõit ünneplik.
Így volt ez is, ahol né-
hány helyi férfi úgy gondolta,
hogy szervezett keretek között kö-
szöntik a hölgyeket (képünkön).

Az eseményre a faluházban
került sor, ahol közel hatvanan
jelentek meg. Az est vacsorával
kezdõdött, ami természetesen
az urak ügyességét dicséri,
majd az elmaradhatatlan virág
átadása következett. Innentõl
kezdve a zenéé és a táncé volt

Gõsfán

Férfiak kezdeményezése Gõsfán
a fõszerep, melyet két alka-
lommal is egy-egy meglepetés-
vendég elõadása szakított meg.
Elõször a helyiekbõl és kör-
nyékbeliekbõl álló
együttes adott elõ gitárkísé-
rettel közismert dalokat, majd

nyújtotta át cso-
korba szedett dalait.

A résztvevõk hajnalig mu-
lattak, sokakról még a cipõ is
lekerült tánc közben. A siker
láttán a szervezõk pedig már a
jövõ évi nõnapra készülnek.

„Szárazfa”

Sláger Tibó

-gy-

1923. március 7-én született
a élõ

, akit
miniszterelnök a szépkorú ma-
gyar állampolgárság tiszteletére
emléklappal és az életkorával
egyenlõ jubileumi juttatásban
részesítette.

Laci bácsi kérésére a ne-
mesapáti hivatalban

jegyzõ ünnepélye-
sen köszöntötte, majd átnyúj-
totta az Emléklapot. Gyerme-

Nemesapátiban Zsuppá-
nyi László Orbán Viktor

Simon
Margit

Laci bácsi 90 éves
kei, az õ családjuk, a település
polgármestere, a falugond-
nok, a szociális gondozó vi-
rággal, tortával, finom borral
köszöntötte és családias, ba-
ráti születésnapi ünnepség kö-
vetkezett.

A kistérségi újságon keresz-
tül is tisztelettel és szeretettel
köszöntjük és kívánjuk, hogy
még sokáig erõben, egészség-
ben éljen családja és a nemes-
apátiak örömére.

Az „Avarégetés vagy más
megoldás?” címû cikkünk
befejezõ részét – anyagtor-
lódás miatt – következõ szá-
munkban olvashatják.

A hivatalban köszöntötték Zsuppányi Lászlót.

Olvasóink figyelmébe!
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Húsvétra pár éve nagy
divat volt a csokitojáson kí-
vül élõ nyulat is ajándékoz-
ni. Ennek a divatnak több
éven át sikeresen ellenállt
Csaba. Mindig sikerült meg-
gyõzni a gyereket arról,
hogy ez miért rossz ötlet. A
végsõ érv mindig az volt,
hogy mit csinálnak a nyúllal
húsvét után, mert nem ma-
radhat örökké a lakásban.

Ez az érv mûködött, a
gyerekek nem tudtak meg-
oldást találni. A következõ
évben a gyerekek már ruti-
nosan vágtak neki az élõ
nyuszi projektnek. Taktikát
változtattak, a nagyin ke-
resztül indultak támadásba.
A nagymamák nehezen tud-
nak ellenállni az unokáknak
– engedékenyebbek. A sok
könyörgés hatására a nagyi
megígérte, hogy majd vi-
gyáz a nyúlra húsvét után.
Már csak apát kellett meg-
gyõzni. Csaba, hogy rövidre
zárja a könyörgést, feltette a
végsõ kérdést: – mi lesz a
nyúllal? Legnagyobb döbbe-
netére volt rá megoldás: a
nagyi vigyáz rá!

Csaba nem erre a válasz-
ra számított. Döbbentében
csak ennyit tudott monda-
ni: – ha a nagymama meg-
ígérte, akkor legyen. Más-
nap már hajnalban izgatot-
tan készültek a gyerekek,
jön a nagyi, indulnak a nyúl-
ért. A tenyésztõnél volt min-
denfajta nyuszi, fehér, tarka,
még fekete is. A gyerekek
sokáig nem tudtak választa-
ni. A nagyi a tanácstalansá-
got látva egy gyakorlatias
érvvel próbálta a döntést
segíteni:

– Ne a tarkát válasszá-
tok! Annak nem jó a húsa ….

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Majd a nagymama…

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:Elérhetõségeink:

Március 17-én a
utolsó programjainak egyi-

keként rendezték meg
a 13. borver-

senyt. Az idei huszonnyolcnál
volt már kétszer több bormin-
ta is, s bár a termelõk száma
csökkenést mutat, a nedûk mi-
nõsége bizakodásra ad okot.

– A megkóstolt borokban
folyamatos javulás tapasztalha-
tó. Hasznos ez a fajta bírálás,
amikor a termelõk együtt kós-
tolják a bort a zsûrivel, így a
szakvélemény alapját saját ma-
guk is tapasztalhatják. A minta
leadáskor megkapjuk a szá-
mot, így már én is tudom,
hogy egyik fehérborunk arany,
másik ezüstminõsítést ért el. A
hét fajtából összeálló vörös-
borunk bírálata még hátravan.
Fehérborból két szüret van,
korai és késõbbi fajtákból –
árulta el a maga is borászkodó

polgármester.
A szakmai zsûriben tizen-

kettedik alkalommal kapott
helyet térségi
borász, és elsõ alkalommal a
környék területeit ismerõ

Dollári Es-
ték

Ke-
mendolláron

Koronczi László

Vízvári Sándor

Sza-

Kevesebb termelõ, minõségibb nedûk
XIII. borverseny Kemendolláron

bó Gyula

Tárnoki
Kálmán

falugazdász. Harma-
dik tagként hagyományosan
egy helyi termelõ,

bírálta a borokat.
– Régen jellemzõ volt a

teaszínû bor, amit ma már meg
se innánk. Sajnos a szõlõ árával
arányosan nem lehet emelni a
bor árát. Látszik az idõjárás
okozta 60 százalékos hiány, így
a gazdák nem osztogatják
annyira a boraikat. Kevés a
középkategóriás bor, a minõ-

ségi pedig szinte megfizethe-
tetlen, ezért fennáll a veszélye
a szomszédos országokból be-
szivárgó import elterjedésé-
nek – szólt a jelenlévõkhöz két
bor bírálata közben Vízvári
Sándor.

Szabó Gyula az egykori
munkahelyi borversenyek han-
gulatát idézte fel, melyeknek
színvonalát jelentõsen felül-
múlják a mostani mustrák. A
zsûri Kemendolláron összesen
5 arany-, 15 ezüst- és 8 bronz-
minõsítést osztott ki, ebbõl 21
fehér- és 7 vörösbor kapott
elismerést. Fehérborok között
megjelentek a királylányka, az
olasz rizling, a muskotályos, a
zöld veltelini és a rozália
fajták. A zsûri próbálta en-
nek megfelelõen szemlélni a
borokat, de a fajták ízei nem
minden esetben voltak fellel-
hetõk.

A településen elkezdõdnek
a kinti munkák, így a faluház
környéki parkosítás, május
végére tervezik a gyermekna-
pot, augusztus elsõ hetében a
falunapot.

A www.zalatajkiado.hu kép-
galériájában további fotók lát-
hatók az eseményrõl.

Pataki Balázs

Munka közben a zsûri.
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Az idõjárás nem hazudtolja
meg szeszélyességét: egyik év-
ben aszályos, másik évben csa-
padékos telünk van. A nemzeti
ünnepünkre készülõdõ embe-
reket március 14-én havazás,
hófúvás, szeles idõ fogadta, így
többeknek az otthonukba ju-
tás is gondot okozott, és órákat
várakoztak félúton.

– 33 éve folyamatosan a tö-
megközlekedésben dolgozom,
ezalatt komoly teleket is meg-
éltem, és úgy gondolom idõ-
járási minimumok, maximu-
mok mindig lesznek. Ezeknek
a téli hétköznapoknak azok a
hõsei, akik ellentmondást nem
tûrõen mentek segíteni a baj-
ba jutott embereken. Az em-
berek egy része felelõtlenül in-
dult útnak, olyan idõben, ami-
kor a kutyát se zavarják ki. Eb-
ben a héttelepüléses körzet-
ben kis falvak vannak, ahol
nagyjából a mezõgazdasági vál-
lalkozók, munkások le is ta-
karították az önkormányzati
utakat. Úgy érzem, hogy a vá-
rosban nem tolják el a havat
így, mint ezek a vállalkozók itt
vidéken. Ott is élnek nagy tel-
jesítményû munkagépekkel
rendelkezõk, akik sokkal haté-
konyabban végeznék el ezt a
munkát, mint akiknek jelenleg
ez a hivatásuk. A fõúton, autó-
pályán pedig akkor lehet fo-
lyamatos közlekedést fenntar-
tani, ha a haladást nem állítják
meg. Ilyen idõben nem szabad
megállítani a forgalmat, mert a
jármûvek pillanatok alatt saját
maguk képeznek hófogót. A
külföldi gyakorlatnak megfe-
lelõen a karambolos jármûve-
ket egybõl le kellett volna von-

A hómunkások a tél igazi hõsei
Gondot okozott a cudar idõjárás

tatni, az utat mezõgazdasági
gépekkel letisztítani, s ráértek
volna utána helyszínelni. Az
autópálya menti falvak vállal-
kozói között pedig fel lehetne
osztani a pálya egyes szaka-
szainak tisztítását – osztotta
meg gondolatait

polgármestere.
Jó példa a mezõgazdasági

vállalkozók foglalkoztatására
az

, aki gépparkjával fél me-
gyét bejárva segített a rászoru-
lókon és takarította a havat
településén és a környéken.
Az országos mentésben részt-
vevõkrõl nem szóltak a híra-
dások, miközben az autópá-
lyákról is mezõgazdasági gé-
pekkel vitték be az elakadt
embereket a falvakba. A mun-
kaszervezés egykoron a hon-
védség kezében volt, a jelen-
legi szervezetek pedig nagy
leckét kaptak, melybõl tanul-
hatnak. A mezõgazdasági vál-
lalkozók kezében az állami
pályázatoknak köszönhetõen
jókora mennyiségû, nagy telje-
sítményû munkaeszköz van,
amely pótolhatja a honvédség
kiesésével támadt hiányt. Eze-
ket a jármûveket a téli idõjárás
nem tudja eltántorítani, hiszen
földmûvelés közben is kemény
terepen kell bizonyítaniuk.

– A gumisok a március eleji
jó idõ miatt akciót csináltak,
sõt még az ünnep napján is
cserélték nyárira a téli gumit.
Az autósok egy része fel sem
fogta, hogy az út csúszik, így
sokan nyári gumival indultak
el. A KPM tehetetlen gépei
helyett kisteherautókat is men-
tettünk. A falu elõtti szakaszon

Deák Ferenc,
Pethõhenye

alsónemesapáti Horváth
Zsolt

eltoltuk a havat, hogy a ke-
nyeres autó be tudjon jönni, és
el lehessen menni orvoshoz is.
A közlekedõk közül sokan
nem értették, hogy miért men-
tünk munkagéppel is óvato-
san, ránk dudáltak, aztán a kö-
vetkezõ pillanatban az árok-
ban találták magukat – árulta
le , aki több men-
tésben is részt vett.

Deák Levente

A mezõgazdasági vállalkozó
család szerint a városban jár-
mû híján használatlanul álló
hóekéket öt olyan munkagé-
pükre is fel lehetne szerelni,
amelyek ilyenkor munka nél-
kül vannak. Ez ügyben kez-
deményezték már a kapcsolat-
felvételt, de ajánlatukra mind-
eddig nem kaptak választ.

Pataki Balázs

Munkában a hótoló Pethõhenye külterületén.

Fotó: Deák GergelyFotó: Deák Gergely

2013. március 15.: Alsónemesapáti

Fotó: Herczeg AttilaFotó: Herczeg Attila

Március derekán az
7-8. osztá-

lyos tanulóinak
(felvételünkön), az 5-6 osz-

tályos tanulóknak
, a ZMRFK mun-

alsó-
nemesapáti iskola

Szabados Gá-
bor

Kövesdiné
Dely Erzsébet

Prevenció Alsónemesapátiban

katársai tartottak elõadást. A kö-
tetlen beszélgetések során a szak-
emberek felhívták a fiatalok fi-
gyelmét az internet és a közös-
ségi oldalak helyes használatára.

H.L.

Fotó: Balaton LíviaFotó: Balaton Lívia

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu



92013. március Észak-Nyugat Zala

Az

szervezésében az iskolás gye-
rekek az IKSZT-ben kézmûves
foglalkozáson vettek részt a
húsvét elõtti napokban (felvé-
telünkön). A „NYUSZIVÁRÁS”
jegyében tojást festettek, dí-
szítettek, húsvéti üdvözlõla-
pokat, asztali szalvétatartókat
és kosarat készítettek.

Ugyancsak az IKSZT adott
otthont az elsõ alkalommal

Élhetõbb Zalaszentivá-
nért Közhasznú Egyesület

Baba-mama börze és játszóház Zalaszentivánon

megrendezett baba-mama bör-
zének, ahol a szülõk egymást
közt csereberéltek minden
olyan használati tárgyat, ruha-
nemût, amire egy kisgyerme-
kes családnak szüksége van.

Március utolsó hetében
munkavállalási - álláskeresési
információs napot szerveztek,
ahol álláskeresési, stressz-keze-
lési módszereket, technikákat
ismerhettek meg a résztvevõk.

H.L.

2013. február 28-án játékos
délutánt szerveztünk a leendõ
óvodásaink és szüleik részére.
Szép számmal érkeztek a gyer-
mekek, többen az édesanya és
édesapa, illetve a nagymama
kíséretében. Hamarosan bir-
tokba vették a kiscsoport já-

Ovikóstoló Egerváron
tékkészletét. Miután beleme-
rültek a csöppségek a játékba,
az óvodavezetõ bemutatta az
óvoda dolgozóit, majd röviden
ízelítõt adott az óvoda peda-
gógiai programjáról.

óvodavezetõ
Bangó Zoltánné

Egyesületünk „Tanórán kí-
vüli foglalkozások Zala Megyé-
ben!” címmel programot indít,
melyhez az Új Széchenyi Terv
keretében meghirdetett TÁ-
MOP-3.2.13-12/1-2012-0414 azo-
nosító számú pályázaton
23.600.000 Ft támogatásban
részesültünk – tájékoztatott

, a

ügyvezetõ
igazgatója. – A támogatásból a
megyében hét helyszínen hat
általános iskolában és egy óvo-
dában valósulnak meg a tehet-
séggondozó rendezvények. Az
érdeklõdõ tanulók és óvodá-
sok – közel hatszázan – szak-
körökön, versenyeken, téma és
mese heteken vehetnek részt.
A programjaink 2013. április

Rózsás Csaba TIT Öveges
József Ismeretterjesztõ és Szak-
képzõ Egyesület

Tehetséggondozás, felnõttképzés: Befektetés a jövõbe!
Sikeres pályázat általános iskolásoknak és óvodásoknak a megyében

1.-jén indulnak és 2014. június
30-án fejezõdnek be.

Egy több évtizedes hagyo-
mányokkal rendelkezõ prog-
ramra is felhívta a figyelmün-
ket az igazgató:

– Április közepén indul a
négyfordulós Öveges József
levelezõs verseny. A vetélkedés
június 1-én nagyszabású csalá-
di nappal zárul a Zalaeger-
szegen, ahol a legjobbak me-
gyei döntõben mérhetik össze
tudásukat. A részletekrõl tájé-
kozódni lehet a honlapunkon:
www.titzala.hu. Végezetül tájé-
koztatni szeretném az olvasó-
kat a felnõttképzési tevékeny-
ségünk aktuális eredményei-
rõl. A Zala Megyei Kormányhi-
vatal Munkaügyi Központjá-
nak képzési listájára – sikeres

pályázatunk alapján – felkerült
négy képzésünkön a munka-
nélküliek támogatásuk esetén
térítésmentesen vehetnek részt.
A négy OKJ-s képzésen (föld-
munka, rakodó és szállítógép

kezelõ, hulladékgyûjtõ és -
szállító, kisteljesítményû ka-
zánfûtõ, targoncavezetõ+rak-
táros) összesen 60 fõ vehet
részt a Munkaügyi Központ
támogatásával ingyenesen.

A Zalaszentiváni Füles Mackó Óvoda vezetõje értesíti a
Kedves Szülõket, hogy

a a beíratás dátuma:

• azok a gyerekek, akik 2014. május 31.-ig betöltik a 3.
életévüket.

• Kötelezõ a beíratása a 2008-ban született gyermekek-
nek, akik a tanév során betöltik az 5. életévüket

• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát
• a gyermek lakcímkártyáját
• a gyermek TAJ- kártyáját
• a szülõ személyi igazolványát

vezetõ óvónõ

2013 / 2014. nevelési évre 2013.
április 24. (csütörtök).

Idõpont: 8.00 órától - 17. 00 óráig

Beíratásra kerülnek:

A beíratáshoz kérjük hozza magával:

Pozsogárné Pintér Éva

Szeretettel várok minden érdeklõdõ szülõt és
kisgyermeket!

Zalaszentiváni Füles Mackó Óvoda
8921 Zalaszentiván Hunyadi János u. 2/B
Tel: 92/317-652 e-mail: zivanovoda@citromail.hu

Vörös tojótyúkok

További információ: 06-30/851-0452 • 06/30-682-3217

házhoz szállítással

eladók:

Zalaboldogfán:

700 Ft/db

650 Ft/db

Óvodai beíratás



10 2013. márciusÉszak-Nyugat Zala

Március 23-án tartották idén
a szokásos borversenyt

, a helyi kultúrotthon-
ban. A kéttagú zsûri hamar ne-
ki is látott a bírálatnak, mivel a
nevezett 58 minta elemzése
nem egyszerû feladat. Elõbb a
fehér- majd a vörösborokat
kóstolták végig, közben a je-
lenlévõk sem tétlenkedtek és
végigkínálták egymást, min-
denki a saját nedûjével. Az ön-
kormányzat gondoskodott ró-
la, hogy a sok ital mellé étel is
kerüljön, és egy tányér pör-
költtel vendégelték meg a bor-
készítés szakértõit. A sok min-
tának köszönhetõen egészen
késõ estig elhúzódott a must-
ra, de mindenki türelmesen
megvárta, hogy milyen értéke-
lést kap a bora.

Az eredményhirdetésnél a
zsûri elõször értékelte a min-
tákat, majd közölte az ered-

Lak-
hegyen

Borverseny Lakhegyen

ményt. Elmondták, hogy észre-
vehetõ a folyamatos fejlõdés,
ami annak köszönhetõ, hogy a
termelõk megfogadják a ka-
pott tanácsokat. Az észrevéte-
lek után következhetett az
eredményhirdetés. A 23 fehér
minta közül 9 ért el arany
minõsítést, 11 ezüstöt, 3 bronz
értékelést. A 35 vörösbor kö-
zül 9 arany, 19 ezüst, 6 bronz,
1 pedig oklevél minõsítést ért
el. A bírák a legjobb minták
gazdáit külön oklevéllel is
jutalmazták. A legjobb fehér-
bor , a legjobb
vörösbor pedig
pincéjébõl érkezett.

Az értékelést követõen
polgármester kö-

szönte meg a zsûrinek a mun-
káját. A résztvevõk nem siet-
tek, és még maradtak egy kis
beszélgetésre, nótázásra a falu-
házban, Lakhegyen.

Szakter Sándor
Bende József

Mé-
hes Máté

A zsûritagok és a polgármester között a legjobb borok termelõi.

A 2013-as Víz Világnapja a
nemzetközi együttmûködésre
igyekszik felhívni a figyelmet.
A már tizenegy
éve ünnepli meg a jeles ese-
ményt, idén pályázatokkal és
konferenciával kívánta felhívni
a szolgáltató a figyelmet ter-
mészeti kincsünk fontosságára.

Az UNESCO a 2013-as mot-
tó megalkotására nemzetközi
pályázatot írt ki, a nyertes az
indiai „Water,
water everywhere, only if we
share” jelszava lett, melyet sza-
bad fordításban így mondhat-
nánk: „A víz volt, van és elég
lesz, ha részeddel megelégedsz”.

A Zalavíz Zrt. a 2013-as Víz
Világnapja alkalmából egyfor-
dulós pályázatokat hirdetett,
„Együtt a vízért” szlogennel. A
pályázatokkal a fiatal korosz-
tály szemléletét igyekeztek for-
málni, ennek megfelelõen
négy korcsoportban mérhet-
ték össze kreativitásukat és
rajztudásukat a gyerekek.

Zalavíz Zrt.

Mega Kumar

Együtt a vízért
A Víz Világnapjáról emlékeztek meg

– A Víz Világnapja ünnep-
pé emelt nap – mondta

, a Zalavíz Zrt. vezér-
igazgatója. – Ezen a napon az
egész világ megemlékezik az
éltetõ vízrõl. Vízszolgáltató cég-
ként elsõsorban a vízszennye-
zés ellen vesszük fel a harcot,
emellett a víztakarékosságra is
fel kívánjuk hívni a lakosság
figyelmét. Munkatársaink az
év minden napján azért mun-
kálkodnak, hogy a csapból
mindig folyjon a tiszta, egész-
séges ivóvíz, az elhasznált,
szennyezett víz pedig megtisz-
títva jusson vissza a folyókba,
tavakba. Hazánk – azon belül
Zala megye – kitûnõ adottsá-
gokkal rendelkezik. Ahhoz,
hogy a jövõben is mindenki-
nek jusson tiszta ivóvíz, hogy
megmaradhassanak a folyók és
tavak, erõfeszítéseket kell ten-
nünk vizeink megóvásáért, ál-
lapotuk javításáért. Becsül-
nünk és óvnunk kell tehát a
vízvagyont. Örömömre szol-

Nagy
András

gál, hogy a környezettudatos
gondolkodás hazánkban is
egyre népszerûbb, különösen
az ifjú nemzedékek körében.

A felnõtt korosztálynak má-
sodik alkalommal került meg-
rendezésre a Pécsi Tudomány-
egyetem Zalaegerszegi Kép-
zési Központjában a PTE ETK
ZKK és a ZALAVÍZ közös kon-
ferenciája, „A víz az élet” el-
nevezéssel. Az érdeklõdõk a
víz sokrétû felhasználásáról
szóló szakmai elõadásokat hall-
hattak, egyebek mellett szó
esett lélektani-, élettani hatásá-
ról, gyógyászati funkciójáról,
védelmérõl és az árvízi védeke-
zésrõl. Az elõadás tematikája úgy
került kialakításra, hogy felhívja
a figyelmet arra, hogy bár a víz
látszólag mindenhol ugyanolyan,
a valóságban nincs két egyfor-
ma víz, hiszen eltérõ kémiai
tulajdonságokkal rendelkezik.

A konferenciát Doszpoth
Attila alpolgármester és

, a Nem-
zeti Környezetügyi Intézet
Nyugat-dunántúli Kirendeltsé-
gének vezetõje nyitotta meg, a
házigazdák nevében pedig

igazgató és Nagy
András vezérigazgató üdvözöl-
te a hallgatókat.

A 2013-as Víz Világnapi
programsorozat március 22-
én, pénteken 10 órakor zárult
a Zalavíz pályázatainak díj-
kiosztójával. A több mint száz
beérkezett pályamû közül ke-

Bá-
nyainé Budai Katalin

dr.
Csidei Irén

rültek kiválasztásra a legjobb
alkotások, a megyeszékhelyi
intézmények tanulói mellett a
vidéki iskolákból és óvodákból
is érkeztek pályamunkák. Az
óvoda rajzpályázat gyõztese

(Kosztolányi
Téri Tagóvoda, Zalaegerszeg)
lett, az általános iskolás rajz-
pályázatot (Ady
Endre Általános Iskola, Zala-
egerszeg) nyerte, az általános
iskolás képregény pályázatok
közül és

, (Vörösmarty Mihály Ál-
talános Iskola, Lenti) pálya-
munkája bizonyult a legjobb-
nak. A fotópályázaton

(Nyugat-magyarországi
Egyetem) képei nyerték el a
zsûri tetszését, a képzõmûvé-
szeti alkotások közül pedig a

kiscsoportosainak alko-
tása lett díjazott.

A Zalavíz Zrt. 2002 óta
igyekszik felhívni a figyelmet
arra, hogy ne vegyék az em-
berek természetesnek a csap-
ból folyó tiszta ivóvizet, hiszen
a környezettudatos gondol-
kodás révén õrizhetõ csak meg
vizeink tisztasága. Ahhoz,
hogy a jövõben is mindenki-
nek jusson tiszta ivóvíz, hogy
megmaradhassanak a folyók és
tavak, erõfeszítéseket kell ten-
ni vizeink megóvásáért, álla-
potuk javításáért. Becsülni és
óvni kell a vízvagyont, hiszen
„A víz az élet”.

Gergán Eszter

Koleszár Júlia

Fehér Márta Rónási
Réka

Nemes
Dóra

Zalaszentiváni Füles Mackó
Óvoda

Nagy András az éltetõ víz fontosságáról szólt.

Tisztelt Megrendelõim!
Ezúton ajánlom fel bármely hazai

és külföldi úti célra

Az ülések karfás, dönthetõ,
szélesíthetõ, magas támlás kivitelûek,

hosszabb távon is kényelmesek.

19 személyes, légkondicionált
Volkswagen LT kisbuszomat.

ÁRAJÁNLATOM: 180 Ft + ÁFA / KM
(50 km alatti futásteljesítmény esetén 5.000 Ft+ÁFA/óra)
Megtisztelõ érdeklõdésük esetén elérhetõ vagyok a

Tisztelettel:
Nauratyill József

•
•
•

nauratyill@gmail.com e-mail címen
+36-30/ 97 98 999-es telefonszámon
92/ 327 777-es üzenetrögzítõs faxon.
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Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési
Önkormányzatok Társulása támogatásával

Ekler Elemér
Zalatáj Kiadó

Göcsej Nyomda Kft.

Észak-Nyugat ZalaÉszak-Nyugat ZalaÉszak-Nyugat Zala
Kistérségi havilap

2013. március 19-én – ha-
gyományosan –

tartotta éves jelzõ-
rendszeri tanácskozását (ké-
pünkön) a TÁMASZ Alapszol-
gáltatási Intézmény (Alsónemes-
apáti, Kisbucsa, Nemesapáti,
Nemeshetés vonatkozásában).

, a
szakmai vezetõje bemutatta az
intézmény tevékenységi körét,
általános tájékoztatást adott az
intézmény által ellátott fel-
adatokról.

családgon-
dozó adott tájékoztatást az
ellátási területéhez tartozó te-
lepülések 2012. évi gyermek-
védelmi, gyámügyi feladatellá-
tásáról.

Elmondta, hogy az intéz-
ményhez érkezett esetjelzések
száma 2012. évben csökkent
(24), többségük oktatási intéz-
ménybõl származott, ezek
90%-a igazolatlan mulasztás
miatt. 2012-ben az 50 óra fe-
letti igazolatlan hiányzás a
gyermek védelembe vételét és
a családi pótlék szünetelteté-
sét vonta maga után.

A tankötelezettség korhatá-
rának 16 évre módosítása sta-
tisztikailag „jótékony” hatást
gyakorol a gyermekvédelem
rendszerére, azonban a ké-
sõbb érvényesülõ mechaniz-
musok teljes mértékben ki-
számíthatatlanok. Nagy a való-
színûsége, hogy az oktatásból
pontosan azok a fiatalok fognak
kikerülni, akik számára nem
lesz más alternatíva, a számuk-
ra nyújtható segítség, megol-
dási lehetõségek egyelõre még
a gyakorlatban nem léteznek.

A családgondozás szerte-
ágazó tevékenysége keretében
rendszeresen látogatták az
érintett családokat, informá-
ciókat nyújtottak, tanácsadást
végeztek, de segítették õket
hivatalos ügyeik intézésében
is. A gyámhatósági eljárásban
– szükséges esetén – javaslatot
tettek más gyermekvédelmi
intézkedésre pl.: a gyermek
ideiglenes hatályú elhelyezésé-
re gyermekotthonba.

Az intézmény célja a pre-
venció és nem a problémák
utólagos megoldása. Ennek
egyik eszköze a szabadidõs
programok szervezése.

A kapcsolatügyelet 2012-ben
indított új szolgáltatás volt.

Alsónemes-
apátiban

Aranyosiné Kulman Ani-
kó Gyermekjóléti Szolgálat

Stefán Barbara

Éves jelzõrendszeri értekezlet Alsónemesapátiban
Az Intézmény Gyermekjó-

léti Szolgálata – gyermek elhe-
lyezési-, és kapcsolattartási
jogviták rendezésének ügyei-
ben mûködõ – Kapcsolattartá-
si ügyeletét 2012.01.01.-tõl ve-
hetik igénybe az érdeklõdõk.

A Zalaegerszegi Városi Bí-
rósággal történt egyeztetés
után – a gyermekjóléti szolgá-
lat nyitva tartási idején belül
semleges helyet biztosít azok-
nak a láthatásoknak, ahol bí-
rósági döntés erre kötelezi a
szülõket.

Az intézményben szociális
életvezetési, mentálhigiénés
tanácsadást biztosítanak az
érdeklõdõknek a családsegítõ
tevékenység keretében.

körzeti megbí-
zott elmondta, hogy a tanköte-
lezettség elmulasztása esetén a
törvény új hatáskört biztosít a
rendõrség számára. A 14. év
alatti gyermekek formanyom-
tatvánnyal igazolhatják, hogy
jogszerûen vannak távol az
oktatási intézménytõl. A rend-
õr az iskola igazgatójához ve-
zeti az iskolaidõben csellengõ
gyermeket.

jegyzõ az
igazolatlan mulasztások lehetsé-
ges szankcióiról adott tájékoz-
tatást (a családi pótlék szüne-
teltetése mellett szabálysértési
szankcióra, így pénzbüntetésre
is számíthatnak az érintettek).

Aranyosiné Kulman Anikó
elmondta, 2014-tõl az átmeneti
és tartós nevelésben lévõ gyer-
mekek számát úgy szeretnék
csökkenteni, hogy a nevelõszü-
lõi státuszokat próbálják nö-
velni. 2012. évben a leendõ
nevelõszülõk számára szerve-
zett képzésen 10 fõ vett részt,
azonban többségük nem je-
lezte azt, hogy ténylegesen is
gyakorolná ezt a HIVATÁST. A
személyi és tárgyi feltételek
biztosítása nem elegendõ, erre
születni kell.

Simon Margit jegyzõ a
2013. január 1-jétõl hatályba
lépett hatásköri változásokról
adott tájékoztatást, kiemelten
azokról, amelyek a települése-
ken élõket érintik. Elmondta,
hogy a rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményre való
jogosultságot továbbra is a
helyi hivatalok intézik. Azon-
ban a gyámhatósági ügyekben
január 1-jétõl a járási gyám-
hivatal jár el.

Lutár János

Simon Margit

Aranyosiné Kulman Anikó
elmondta, hogy a tetû és rüh-
kérdés nemcsak ezeken a tele-
püléseken okoz problémát. Mind
a városi és városkörnyéki óvo-
dák szintúgy szembesülnek a
fejtetvesség problémakörével.

Visszatérõ gócpontok van-
nak. Napi szintû problémával
állnak szemben az intézmé-
nyek a szülõi együttmûködés
hiányában. A városi intézmé-
nyek helyzete sem jobb ebben
a tekintetben, azonban ott ke-
vésbé köztudomású mint egy
kistelepülésen. Szerencsére
nem a beszámolóval érintett
településeken, de újra megje-
lent a rühesség is.

Sok esetben nagyon nehéz
megfelelniük az intézmények-
nek a szülõi elvárásoknak az
ún. tetûprobléma kezelésében.
Az oktatási jogok biztosa 2008-
ban megvizsgálta ezt a kérdést,
de a probléma valódi meg-
oldásáig nem jutott el.

„Fejtetvesség miatt az egész
napos iskolai hiányzás nem
indokolt, mivel a tetûmente-
sítés, tetûirtó hajszesszel, rövid
idõ alatt biztosítható. A gyer-
mek tetûmentességét igazol-
hatja: védõnõ, gyermekorvos,
ÁNTSZ. Tájékoztatni kell a szü-
lõt arról is, hogy közegészség-
ügyi érdekbõl az ismételten

vagy nagymértékben fejtetves
kiszûrt gyermeket név szerint
kötelesek jelenteni az ÁNTSZ
illetékes intézete felé, amely
gondoskodik a tetves gyermek
környezetére (családtagjaira
stb.) kiterjedõ vizsgálatról és
szükség esetén a tetves sze-
mély kezelésérõl.” Részlet az
oktatási jogok biztosának
2008-as beszámolójából

Az oktatási jogok biztosa
sem jut el a gyakorlati megol-
dásig, az információcsere,
partnerség bõvítésének aján-
lásánál megáll:

„A jogszabályokból nyilván-
való, hogy gyermekközössé-
gekben a tetvesség elleni vé-
dekezés hatékonyságát a köz-
egészségügyi szolgálat és az
iskola-egészségügyi hálózat csak
szoros együttmûködésben tud-
ja biztosítani, amelyben a rend-
szeres információ-cserének és
a folyamatos kapcsolattartás-
nak meghatározó jelentõsége
van.” (K-OJOGB-207/2008.,
K-OJOGB-1003/2008.)

Gondoljunk a problémával
érintett gyermekekre is: ko-
moly frusztrációs helyzetet is
okozhat a fejtetvesség a kire-
kesztettség, az abból fakadó
szorongás, szégyenérzet, elõ-
ítélet, megbélyegzés miatt.

SM
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Érdeklõdni: 30/478-6485

Zalaszentivánon
25-35 kg ,

négyesmentes állományból

100-130 kg-os

élve: , hasítva:

körüli húsfajta süldõk

minõségi hússertések
700 Ft/kg

500 Ft/kg 700 Ft/kg

Keressük Mogyit!

Keressük Mogyi névre hallgató kutyánkat!

-es telefonszámot!
A megtaláló jutalomban részesül!

Egerváron tûnt el karácsonykor. 1 éves, fekete-sötétbarna színû kan kutya.
Jellegzetes ismertetõ jele egy kék nyakörv és a farka az átlagosnál rövidebb.

Aki befogadta, vagy tud róla valamit, kérem hívja a
30/517-8651

Zalaegerszeg

Nagykanizsa

Keszthely

Hévíz

Lenti

Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

Kossuth L. u. 43.
Tel.: 83/511-231

Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI:

HÉTVÉGÉKRE ÉS PÜNKÖSDRE:

KÖRUTAZÁSOK, VÁROSLÁTOGATÁSOK:

Elõfoglalási kedvezmény április 15-ig!

Észak-Magyarország másképpen (SZÉP kártya)

VELENCE-Murano-Burano-Torcello

Bajor kastélyok és a tiroli hegyek varázsa

Karintia csodái: tavaktól a hegyóriásokig

RÓMA gazdagon: Orvieto-Tivoli-Assisi

ERDÉLY kulturális és természeti szépségei

MONTENEGRÓ (félpanzió)

TOSZKÁN varázslat Firenzével fûszerezve

PROVANCE-FRANCIA RIVIÉRA gyöngyszemei

LONDON és a királyi rezidenciák

Zala Volán Utazási Irodák:
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716

Keszthely: 83-511-231 Hévíz: 83-540-399
Lenti: 92-551-061

www.zalavolan.hu/utazási_iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

Máj. 10-12. 34.500 Ft/fõ

Máj. 18-20. 43.500 Ft/fõ

Máj. 18-20. 45.900 Ft/fõ

Jún. 7-9. 39.900 Ft/fõ

Máj. 23-27. 79.900 Ft/fõ

Máj. 28-Jún. 2. 68.900 Ft/fõ

Jún. 12-16. 79.500 Ft/fõ

Jún. 12-16. 73.500 Ft/fõ

Jún. 25-30. 112.900 Ft/fõ

Aug. 5-11. 129.900 Ft/fõ

Tavaszváró akció!Tavaszváró akció!
KOMÓDOKKOMÓDOK

Origo 03 Origo 04
13.100 Ft 17.200 Ft

Ft8.400 8.900 Ft

SZEKRÉNYSOROK
BEVEZETÕ ÁRON

SZEKRÉNYSOROK
BEVEZETÕ ÁRON

Oslo 310

98.900 Ft

IDILL
HÁLÓSZOBA BÚTOROK

IDILL
HÁLÓSZOBA BÚTOROK

116.900 Ft

NEXUS
ELEMES IFJÚSÁGI BÚTORCSALÁD

NEXUS
ELEMES IFJÚSÁGI BÚTORCSALÁD

Az akció a készlet erejéig tart!

Az árak az áfát tartalmazzák!

A képek illusztrációk!


