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A Balatonon, Vonyarcvashegyen
önálló nyaraló kiadó

4-8 személy részére.
Érdeklõdni a

30/642-0330-as telefonon.

Kiadó nyaraló Vonyarcvashegyen

Több tucat kiállító fogadta
az érdeklõdõ vendégsereget az
április 12-13.-án tar-
tott húsvéti kistérségi vásáron.
Az

által életre hí-
vott, 14. alkalommal megszer-
vezett program idén is az ün-
nepre, a tavaszra való készü-
lõdést szolgálta. A húsvéti dí-
szek, kellékek mellett kerti
gépek, virágok és dísznövé-
nyek, húskészítmények és
játékok egyaránt csalogatták az
érdeklõdõket. Természetesen
a húsvéti ünnepek fontos kel-
léke, a tojás is megjelent a
standokon. Az egervári

évek óta foglalkozik a
tojástermeléssel, vállalkozásuk
egész évben várja a vásárlókat.

– A vállalkozást a nyolcva-
nas években, elõször 1200 ál-
lattal kezdtük el, folyamatosan

Egerváron

Észak-Nyugat Zalai Kis-
térségi Társulás

Gorza-
család

Szeszélyes idõjárás, változó érdeklõdés
Kistérségi vásár Egerváron

fejlesztettünk, tavaly megdup-
láztuk az állományt, így közel
tízezer tyúkkal foglalkozunk.
Kétszáz hektáron gazdálko-
dunk, a takarmányt saját ma-
gunk állítjuk elõ. A legelsõ
vásáron is itt voltunk, sokszor
az idõ függvénye, hogy kinek
mennyi kerti munkája van, és
hogy ér ide. Az ünnepekre
észrevehetõen élénkül a forga-
lom, de az embereknek sajnos
nem lett több pénzük. A vásár-
ban akciókkal várjuk a vásárló-
kat, de otthon is szívesen lá-
tunk bárkit. A standhoz min-
dig gyûjtöm a dekorációkat,
változtatni kell, nem lehet két
évben egyforma a díszítés –
árulta el érdeklõdésünkre

, akinél
húsvétkor természetesen az
unokák is szívesen fogadják a
festett piros tojásokat.

Gor-
za Ferencné, Marika

A program nyitásakor idén
sem maradt el a vásárdíjak
átadása, melynek során a tár-
sulás települései jelképes aján-

dékkal lepték meg a kiállítókat.
Délután térségi kulturális és
mûvészeti csoportok foglalták

Keresettek voltak a húsvéti díszek és játékok.
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(Folytatás az 1. oldalról)

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a választóknak,
önkénteseinknek, munkatársainknak, támogatóinknak azért,
hogy 2014. április 6.-án a választási szövetség –
2010 után másodszor – ismét kétharmados többséget szerzett a
Parlamentben.

Tisztelettel:

országgyûlési képviselõ

Fidesz-KDNP

Manninger Jenõ

Köszönet a választóknak, támogatóknak

Szeszélyes idõjárás, változó érdeklõdés
Kistérségi vásár Egerváron

el a színpadot, és a vásártér is
megtelt érdeklõdõkkel.

A gyermekeket kísérõ prog-
ramként kézmûves foglalkozá-
sok, tojásfestés és lufi hajtoga-
tás várta. Aki megéhezett, meg-
kóstolta a helyben készült
langalit, s mellette erdélyi kür-
tõs kalácsot és vattacukrot kí-
náltak a látogatóknak. Helyi
egészségmegõrzõ pályázat ré-
szeként a szervezõk véradást
tartottak, vérnyomás- és vér-
cukorszintmérést, tanácsadást
szerveztek. Koraeste sztárven-
dégként fellé-
pése zárta az elsõ napot.

– A kínálat tekintetében év-
rõl évre értékesebb a vásár,
mert egyre több helyi termelõ,
kézmûves hozza el az ajándé-
kait, terményeit. A vásár fõ cél-
ja is a bemutatkozási lehetõ-

Komonyi Zsuzsi

ség, láthatóan elmúlt a vásárok
búcsús jellege. Kiállítóban nincs
hiány, viszont több vásárlót
szeretnénk itt látni. Egy évben
egyszer van a rendezvény, jó
lenne, ha nem az idõjárás ala-
kítaná a látogatói kedvet. Szá-
mos programmal készültünk,
hogy mindenki megtalálja a
kedvére valót. Az amatõr fellé-
põk a már nem társulásban
levõ településekrõl is szívesen
jönnek hozzánk az új mûso-
raikkal, sajnáljuk, hogy a kilé-
põ önkormányzatok elpártoltak
tõlünk – fejtette ki

, a kistérségi társulás elnöke.
Vasárnapra a gyermekek-

nek szabadtéri programokat
szerveztek, ugrálóvár és kultu-
rális programok szerepeltek a
kínálatban. Délután sztárven-
dégként a szó-
rakoztatta a közönséget. A vá-

Köcse Ti-
bor

Mercy Együttes

sárzárás elõtt tombolasorso-
láson kísérthették a szerencsé-
jüket a látogatók.

– Sok kiállítónk volt, a to-
jásfestõtõl a csipkeverõig, akik
szép standokkal és termékek-
kel jelentek meg. Szombaton
kevesebb, vasárnap több láto-
gatót vonzott a rendezvény.
Sajnos a közösségi programo-
kon mindenütt visszafogott a
részvétel, ki kell mozdulni ott-
honról, ezek a rendezvények a

látogatókért vannak. A fellé-
põk színvonalas mûsorokat
mutattak be a színpadon, aki
nem volt itt, bánhatja! – összeg-
zett , Egervár
polgármestere, a társulás alel-
nöke, aki már javában szervezi
a következõ térségi programot,
a május 24-iki túraversenyt.

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

Szijártó József

Pataki Balázs

A fellépõk színvonalas mûsorokat mutattak be.

– A gyûrûsi télbúcsúztatón
Rácz József fõszakács irányítá-
sával és a falu lakosainak segít-
ségével készítettünk el közel
100 adag ételt. Délután megér-
kezett a tavaly szeptemberben
már nagy sikerrel szerepelt
Helló együttes, mely fellépésé-
vel báli zenével szórakoztatta
kifáradásig a kicsiket és nagyo-
kat – tájékoztatta lapunkat

polgármester.
Gyûrûs községben március

hónapban elkészült az új busz-
megálló, a település területén
padok, hirdetõtáblák, viráglá-

Ber-
talan Tibor

Gyûrûsi tavasz

dák és szemétgyûjtõk kerültek
kihelyezésre (képünkön). A
fejlesztést a falu saját erõbõl
valósította meg.

– Mivel községünk jól gaz-
dálkodott az elmúlt években,
ezért a Belügyminisztériumtól
közel 3 millió forint támogatás-
ban részesültünk. Ezt az össze-
get idén az önkormányzati tu-
lajdonú ingatlanok felújítására,
fejlesztésére fordítjuk. Ismétel-
ten pályázatot nyújtottunk be
térfigyelõ rendszer telepítésére,
ennek elbírálása májusban vár-
ható – mondta a falu vezetõje.
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Kormányablakok és Okmányirodák címei és ügyfélfogadási rendje*

* Lapunk megjelenési körzetében lévõ településekhez legközelebbi kormányablakok és okmányirodák.
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BEFEKTETÉS A JÖVÕBE !
SZEREZZEN KÉPESÍTÉST
TANFOLYAMAINKON !

A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület az
alábbi OKJ-s képzéseket indítja 2013-as árakon

Targoncavezetõ, Emelõgép kezelõ,

Földmunkagép kezelõ, Motorfûrész-kezelõ,

Fakitermelõ, Kisteljesítményû kazán fûtõ.
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Tel./Fax: 92/510-159, Mobil: 30/588-1069, 30/477 6070,

E-mail: titzala@t-online.hu , Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartási szám: 20-0212-05, Akkreditációs lajstromszám: AL-0047,
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A második negyedév is el-
kezdõdött, így április 8-án új-
fent összegyûltek az

polgármesterei, akik az ülés
kezdetén köszöntötték új tagju-
kat, ,

újdonsült polgármesterét.
A napirendi pontok között szó-
ba kerültek a tagságot érintõ
kérdések is, melynél elhang-
zott, hogy továbbra
is a társulásban marad.

elnök megemlí-
tette, hogy azokon a települése-
ken, ahol az önkormányzat

kilépett a társulásból,
ott a civil szervezetekkel tartják
a kapcsolatot. A programokon
nem lehet észrevenni a telepü-
lések kilépését, a finanszírozás-
ban azonban igen. Az egyes ren-
dezvényeken így a házigazdákra
több teher hárul, akiket pályá-
zatokkal segítenek. Felvetõdött
javaslatként, hogy ha a kilépett
települések csoportjai még el-
járnak a rendezvényekre, akkor
önkormányzataik legalább az

Észak-Nyu-
gat Zalai Kistérségi Társulás

Horváth Zsuzsannát Kis-
páli

Pethõhenye

Köcse Tibor

(Ke-
mendollár, Pókaszepetk, Ali-
bánfa)

Térségi energetikai programot indítanának
Üléseztek a társulás polgármesterei

adott rendezvényeket támogas-
sák. A térség településein meg-
jelenõ havilapunkkal kapcsolat-
ban ötletként felvetõdött, hogy
a társulás Leader-pályázatot meg-
célozva azokra a településekre
is szeretné eljuttatni az újságot,
ahova már nem jár.

A jövõbeni tervek között el-
hangzott, hogy jövõre félmilliár-
dos térségi energetikai progra-
mot indítanának, melynek kere-
tében a társulásban maradt 10
település mindegyikén energia-
takarékos vagy energiatermelõ
berendezéseket helyeznek el. A
falvakba így a helyi adottságok-
hoz igazodva szélerõmûvek, víz-
erõmûvek vagy napkollektorok
kerülhetnek. Kutatásfejlesztési
szempontokat is figyelembe vé-
ve a mérési eredményeket egy
Nagypáliban létrehozandó köz-
pontban összesítik majd. A me-
gyei fejlesztési tervbõl létrejövõ
programnak köszönhetõen az
ország elsõ ilyen térsége jöhet
létre Zalában, melynek elõnyeit
a késõbbiekben a lakosság is
kihasználhatja. Érdekességként

elhangzott, hogy a kistérség te-
lepüléseinek is lesz lehetõsége
bemutatkozni a májusi,

rendezendõ üzleti hé-
ten, ahol az egyes befektetési
lehetõséget szemlézik majd az
ott résztvevõk.

A polgármesterek elemez-
ték, és egyhangúan elfogadták a
múlt év költségvetését, melybõl
kiderült, hogy egyedül

van elmaradása.
A következõ térségi progra-

mokat szemlézve elhangzott
(akkor még jövõ idõben – a
szerk.), hogy Egerváron 14. al-
kalommal rendezik meg április
12-13-án a húsvéti kistérségi
vásárt, melyet a helyi polgár-
õrség nyertes pályázata is finan-
szíroz. Az idei seregszemlére 27
fellépõ jelezte érkezését, és
sztárvendégekkel színesítik a
vásári forgatagot. (Az esemény-
rõl bõvebb beszámoló másik
írásunkban!) Tavaly gyõ-
zedelmeskedett a térségi túra-
versenyen, így adta magát az
ötlet, hogy idén õk rendezzék a
méltán népszerû barangolást.

Tehe-
ránban

Zala-
szentivánnak

Egervár

Az útvonal kijelölése és a fel-
adatok összeállítása elkezdõ-
dött, így május 24-én 10 órától a
Pincedombról indulnak majd a
résztvevõ csapatok. A kistérségi
borversenynek idén
lesz a házigazdája, a rendez-
vénnyel kapcsolatban

polgármester osztott meg
információkat. Településükön
tavaly nehéz évet zártak, ahol a
helyi rendezvények megrende-
zése is kétséges volt. Több tér-
ségi programnak adtak már he-
lyet, így kellõ tapasztalattal vál-
lalták el a bormustra megrende-
zését is. „Csak akarat kérdése
minden, kistelepülés vagyunk,
mégis meg tudjuk oldani a
finanszírozást” – jegyezte meg a
polgármester. Több más ren-
dezvény miatt kissé kései az
idõpont, a kerti munkák már
elkezdõdtek, de a programra
ennek ellenére sok gazdát vár-
nak. A bormintákat április 26-
án 14 óráig lehetett leadni, azt
követõen két szakértõ zsûri
bírálta a térség borait.

Vöckönd

Kiss Jó-
zsef

Pataki Balázs

A programokon nem észrevehetõ a települések kilépése, a finan-
szírozásban azonban igen.
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– Múlt év novemberében
olvasóink is tájékoztatást
kaptak Zala jövõjét nagyban
meghatározó megyei terve-
zésrõl. Elnök úr, hol tartanak
most a tervezéssel?

– Melyek az elfogadott
koncepció legfontosabb üze-
netei?

– A „GAZDAG ÉS HARMO-
NIKUSAN FEJLÕDÕ ZÖLD
ZALA” elnevezés alatt futó te-
rületfejlesztési dokumentu-
mok elkészítésének elsõ sza-
kasza lezárult. 2013 decembe-
rében a megyei közgyûlés el-
fogadta a területfejlesztési
koncepciót, mely döntést szé-
leskörû társadalmi egyeztetés
elõzött meg. A konzultáció
eredményeként a koncepció
helyzetelemzõ része aktuális
és pontos adatokat tartalmaz
Zala megye társadalmi, gazda-
sági helyzetét érintõen. Sõt,
magában foglalja azokat az
átfogó célkitûzéseket is, ame-
lyekre kiemelt hangsúlyt kell
helyezni a 2014-2020-as terve-
zési idõszakban.

– A szlogenünkben is meg-
fogalmazott hosszú távú célok
eléréséhez elengedhetetlenül
fontos a foglalkoztatás bõví-
tése és a társadalmi kohézió
megvalósítása a megyében,
amelyhez egy egészséges,
vonzó, emberközpontú épí-
tett- és természeti környezet
kialakítása szükséges, korsze-
rû infrastruktúrával. Mindeh-
hez jól mûködõ, fejlett gazda-
ságnak kell társulnia, melyhez

Javában folyik a megyei fejlesztési tervek készítése
Manninger Jenõvel, a Zala Megyei Közgyûlés elnökével beszélgettünk

megfelelõen rugalmas képzé-
si rendszeren és a hagyomá-
nyokon alapuló gazdasági ága-
zatok megerõsítése mellett jö-
võcentrikus, piacképes gazda-
sági tevékenységek fejleszté-
sén át vezet az út.

– A helyi önkormányza-
tokról szóló törvény a megyei
önkormányzatok feladatául a
területfejlesztést, területren-
dezést, vidékfejlesztést és ko-
ordinációs feladatokat jelölte
meg, amelyek pontos és rész-
letes tartalmi meghatározását
a módosított területfejlesztési
törvény tartalmazza. Fontos-
nak tartom ugyanakkor ki-
emelni, hogy a regionális fej-
lesztési ügynökségek jogsza-
bályi változás következtében
megyei tulajdonba kerültek,
így a Nyugat-Dunántúli Regio-
nális Fejlesztési Ügynökség-
ben 1/3-os tulajdoni aránnyal
rendelkezik Zala megye. Ez
azért is kiemelten fontos,
mert 2014. április 15-vel felállt
a 2014-2020-as uniós költség-
vetési ciklus intézményrend-
szere, melyben közremûkö-
dõ szervezeti feladatokat lát-
hatnak el a fejlesztési ügy-
nökségek. A megyei önkor-
mányzatnak ezáltal nemcsak
közvetett szerepe lesz az
uniós programozás végrehaj-
tásában.

– A területfejlesztésrõl szó-
ló törvény módosítását köve-
tõen melyek a megyei önkor-
mányzat legfontosabb fel-
adatai?

– Miként alakul
a tervezési tevékeny-
ség menete?

– Magyarország
kormánya továbbítot-
ta Brüsszelbe a part-
nerségi megállapo-
dást, amely az egyes
operatív programok
közel végleges vál-
tozatát tartalmazza.
Ezen operatív prog-
ramok tartalmazzák
azokat a prioritáso-
kat, melyeket érintõen
az egyes fejlesztési
projektcsomagok el-
készíthetõek. A ter-
vezési munka jelen-
leg négy szinten fo-
lyik a megyében: a me-
gyei jogú városok sa-
ját területük vonatko-
zásában készítik fej-
lesztési programjai-
kat, a megyei önkormányzat a
további 256 települést érintõen
készíti a megyei és járási fej-
lesztési projektcsomagokat, vala-
mint az egyes CLLD-k (közösség
által irányított helyi fejleszté-
sek) vonatkozásában is körvo-
nalazódnak a fejlesztési igények.

– A megyei önkormányzat
90 millió forint támogatást
nyert az Államreform Opera-
tív Program keretében meg-
hirdetett „Területfejlesztési te-
vékenység támogatása a kon-

– Milyen forrásból törté-
nik a területfejlesztési doku-
mentumok elkészítése és mi-
re várható ezek befejezése?

vergencia régiókban lévõ me-
gyei önkormányzatok számá-
ra” kiírt pályázat keretében
(ÁROP-1.2.11/A-2013), így ez
az összeg áll rendelkezésre a
területfejlesztési koncepció és
a fejlesztési program elkészí-
tésére. Az elnyert ÁROP pá-
lyázat eredményeként a ter-
vezési feladatok befejezési ha-
tárideje szeptember 30. Az el-
készült dokumentumok nyo-
mon követhetõk a megyei ön-
kormányzat www.zala.hu web-
lapján, valamint a Tisztelt Ol-
vasókat is folyamatosan tájé-
koztatni kívánjuk a megyei fej-
lesztési elképzelésekrõl.

Manninger Jenõ
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1 400 m -es közmûvesített telken, 160 m -es lakóépület eladó
szám alatt.

Érdeklõdni munkaidõben a 30/502-6687-es
telefonszámon lehet.
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Kemendollár, Petõfi Sándor utca 1.

Eladó épület Kemendolláron

A
és a település

önkormányzatának szervezésé-
ben Szent József imaórát, népi
liturgiát tartottak kilenc na-
pon át.

Szent József, kérünk téged,
légy számunkra igaz és felelõs
példakép, férfi- és apa-modell,
melyre nagy szüksége van a

Nemesapáti Nyugdíja-
sok Egyesülete

mai világnak, hogy megment-
se családjainkat és a családok
harmóniában éljenek – imád-
kozták a nemesapáti kultúr-
házban kilenc napon át (a töb-
bi imával együtt).

Az imakilenced Szent Jó-
zsef-napi szentmisével ért vé-
get a nemesapáti plébánia-
templomban.

Imakilenced a családokért

Köszönjük, hogy itt voltak! A Nemesapáti Nyugdíjasok
Egyesülete megköszöni mindazoknak, akik szereplésükkel,
részvételükkel vagy bármilyen módon hozzájárultak a nyug-
díjas találkozó megrendezéséhez.

„Köszönjük, hogy itt voltak!”

1848. március 15-e a ma-
gyar történelem talán legjele-
sebb napja. Minden évben ezen
a napon az egész ország ünnepel.
Az utcák megtelnek ruhájukra
nemzeti színû kokárdát tûzõ
idõsekkel és fiatalokkal. Min-
denki emlékezik. Senki nem fe-
ledi
és még sorolhatnám a neveket,
akiknek döntõ szerepük volt
abban, hogy március 15-én egy
nemzet mozdult meg a zsar-
nokság, az elmaradottság ellen.

Az
6. osztályos tanulói

Petõfit, Jókait, Kossuthot,

Egervári László Általá-
nos Iskola

A hõsökre emlékeztek

mûsorukkal nagyszerûen mu-
tatták be a hajdani eseménye-
ket, így a nézõk egy rövid ideig
részesei lehettek a diadalmas
és gyászos történelmi korszak-
nak. Elõadásukat az énekkar
mûsora színesítette, majd a
nyugdíjasklub rövid megem-
lékezését láthatták a vendé-
gek. Végezetül a koszorú-
záshoz, a templomdombon
lévõ kopjafához vonult az ün-
neplõ közönség, s a megem-
lékezés a Szózat eléneklésével
végzõdött.

Sz.M.

Nemesapátiban

Söme-
nek István

mintegy
százötvenen vettek részt a
nyolcadik alkalommal meg-
rendezett határjáráson. A vil-
lámvágta keresztnél

lelkipásztor kér-
te Isten áldását a környék
gabonatábláira, kapásnövé-
nyeire, hogy bõ aratásban

Ünnepség a villámvágta keresztnél
legyen része mindenkinek.
A kegyeletes szertartás a pá-
pai, a magyar Himnusz és a
Szózat közös eléneklésével ért
véget.

Az ünnepséget követõ aga-
pén az
adott mûsort.

ApátiCitera Szakkör

HL

A hívek nyolcadik alkalommal gyûltek össze.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Senki sem szeret várakoz-
ni, fõleg nem hosszú perce-
ket töltve a hivatali ügyinté-
zés miatt. Különösen nehéz ez
a várakozás, amennyiben kis-
gyermekkel együtt kell ügyes-
bajos dolgainkat elintézni.

– A hivatali ügyintézés
okozta várakozás percein, il-
letve a kisgyermekes ügyfe-
lek gondjain szeretnénk eny-
híteni azzal a kezdeménye-
zéssel, hogy a Zala megyében
mûködõ valamennyi okmány-
irodában barátságos gyer-
meksarkokat alakítottunk ki.
A közigazgatás átalakítása az
ügyfélszolgálatok mûködésé-
ben is számos változást ered-
ményez. Ilyen a gyermek-
barát ügyfélszolgálatoknak a
kialakítása, melynek során
ezekben a gyermeksarkok-
ban a gyermekeket az ügy-
félszolgálatainkon kis asztal,
székek, színes ceruzák, kifes-
tõk, valamint játékok várják.
A környezetet pedig ennek
megfelelõen gyermekrajzok,
barátságos kiegészítõk teszik
kellemesebbé – tájékoztatta
lapunkat kor-
mánymegbízott, majd hoz-
záfûzte:

– A játszósarok minden
nap ügyfélfogadási idõben
nyitva áll és várja a kis ven-
dégeit, ezzel is elõsegítve,

Rigó Csaba

Gyermekbarát közigazgatás Zalában

hogy szüleik az ügyintézés
idejét kellemesebben, nyu-
godtabban tudják eltölteni.
Az okmányirodákban a gyer-
meksarkok kialakítása csak
egy kezdõ lépés, mert a jö-
võben hivatalunk valamennyi
ügyfélszolgálatán ilyen barát-
ságos gyermeksarkok kiépíté-
sét tervezzük. A célunk az
ügyfélbarát közigazgatás meg-
teremtése, melyben a gyer-
mekbarát légkör kialakítása is
döntõ szerepet játszik. Az ál-
lampolgárok tapasztalhatják,
hogy változáson megy keresz-
tül a hivatali ügyintézés mi-
nõsége, mert más az ügyin-
tézõk szemlélete, valamint
ügyfélbarát dolgozók ülnek
az asztal másik oldalán, és
egyre hatékonyabbá válik az
ügyintézés. Az egyablakos
ügyintézés kiépítése is azt a
célt szolgálja, hogy a kor-
mányablakokban az állampol-
gárokat az állam a lehetõ leg-
magasabb színvonalon tudja
kiszolgálni. 2014 elejétõl itt,
Zalában is folyamatosan nyit-
juk meg ezeket az integrált
ügyfélszolgálatokat, melyek-
ben az okmányirodák tucat-
nyi ügyköréhez képest több
mint kétezer ügy kezelésére
lesz lehetõség, mely hatalmas
minõségi javulást jelenthet a
polgárok számára.

Gyermeksarok az új zalaegerszegi kormányablaknál.

Az 1913-ban alakult

kisebb-nagyobb „meg-
szakításokkal” gyakorlatilag im-
már 100 éve mûködik. Egy ge-
nerációváltást követõen jogi és
szakmai státuszát megalapozva
1999. december 29.-én alakult
újjá 13 fõvel. A vezetõség tagjai
közül ketten húsz, míg a többi
tag közül többen tíz éves ju-
bileumukat ünnepelték tavaly.
Az egyesület jelenleg 18 fõvel
mûködik, közülük hárman hi-
vatásos tûzoltóként is dolgoz-
nak, az átlag életkor alig halad-
ja meg a 30 évet. Az elõdök
hagyatéka az elhivatottságon
és az erkölcsi példamutatáson
túl az eszközállományra már
nem terjedt ki, a régi alkalma-
tosságok egyrészt elavultak
voltak, másrészt az idõ múlásá-
val nagyrészük használhatat-
lanná vált. Ezt az eszköztárat az
elmúlt 14 évben teljesen lecse-
rélték és folyamatosan karban-
tartják. A tagok védõruházatát
a jogi és szakmai elvárásoknak
megfelelõen kell biztosítani,
továbbá 2011-ben tudtak vásá-
rolni egy Mercedes típusú spe-
ciális tûzoltó jármûvet, és a
tavaly tavasszal beszerzett kis-
motor fecskendõt is felújítot-
ták. 2014 évben az ÖTE gazda-
sági tevékenységei között a
fenntartható fejlõdés perem-
feltételeinek biztosítását tûzte
ki célul.

– Év elején esedékes azok-
nak a pályázatoknak a benyúj-
tása, amelyek az éves mûkö-
dést biztosítják. A védõfelsze-
reléseink speciális anyagból és
kiemelkedõ minõségben ké-
szülnek, így az egyes ruhada-
rabok ára nagyságrendekkel
nagyobb a hagyományos nad-

Ke-
mendollári Önkéntes Tûzoltó
Egyesület

Megszerezték a legmagasabb minõsítést
Várják az utánpótlást a kemendollári tûzoltók

rágoknál, kabátoknál, kesz-
tyûknél, stb. A tûzoltók védõ-
ruházata mellett felszerelé-
seink is speciális eszközökbõl
állnak, melyek évente történõ
bevizsgáltatása, korszerû kar-
bantartása is alapfeltétel. Eze-
ket a karbantartási munká-
latokat kizárólag engedéllyel
rendelkezõ szakcégek végez-
hetik, mely az egyesület szá-
mára szintén jelentõs anyagi
ráfordítást igényel. A Magyar
Tûzoltó Szövetség most írta ki
a pályázatot, a költségvetésünk
arányában lehet pályázni. Az
önkéntes tûzoltó egyesülete-
ket három csoportra osztották:
önállóan beavatkozni tudó
egységekre, önállóan beavat-
kozni nem képes csoportokra
és hagyományõrzõ egyesüle-
tekre. Eddig a második kate-
góriában voltunk, de az egyes-
re pályáztunk. Április 26-án a
zalaszentiváni vasútállomáson
minõsítõ gyakorlaton vettünk
részt, melynek célja annak ki-
derítése volt, hogy az ÖTE al-
kalmas-e önálló beavatkozó-
ként részt venni a Kemendol-
lár és környéke mentõ tûzvé-
delmében. A feladatot a csapat
sikeresen végrehajtotta, így a
magasabb kategóriával na-
gyobb támogatást igényelhe-
tünk – számolt be

, az egyesület elnöke.
Minden évszaknak meg-

vannak a maga feladatai. Õsz-
szel az avarégetések, télen a
megcsúszott jármûvek, ta-
vasszal a belvíz, pincék be-
ázása, vízelvezetési problémák
jelentik a fõ problémát. A
megelõzõ tevékenységnek, és
talán az egyesület településen
való jelenlétének is köszönhe-
tõ, hogy viszonylag kevés beve-

Németh
László

tésen kellett mostanság részt
venniük. Az egyesület nyáron
aktívabban tud részt venni az
önkormányzati rendezvénye-
ken tûzmegelõzési, tûzoltási
bemutatókkal, továbbá a tele-
pülésen szervezett társadalmi
munkákban is rendszeresen
képviseltetik magunkat. Az Or-
szágos Katasztrófavédelmi Igaz-

gatóság által 2012-ben alapí-
tott speciális Zala Mentõcsa-
patba 2 fõt delegálnak. Tagjaik
létszámát „ésszerû” keretek kö-
zött fiatalok bevonásával sze-
retnék bõvíteni, biztosítva ez-
zel a hosszú távú folyamatos-
ságot, az egyesület fennma-
radását.

Pataki Balázs

Sikeresen vizsgázott a csapat.
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Nagyapái szinte mind a
kovácsmesterséget ûzték, mára
eljutott oda, hogy õ is a nyom-
dokukba léphet. Az

élõ tüzikovács,
mûvészeti

gimnáziumban végezte a kö-
zépiskolás éveket, majd a szak-
ma által készíthetõ egyedi dol-
gok vezették vissza õsei útjára.
Mostanára kitanulta a lakatos
szakmát, és mesterével,

elindult a kovács-
csá válás rögös, de sikerélmé-
nyekkel teli útján. Elsõ na-
gyobb kiállításának egykori is-
kolája is otthont adott.

– Elsõ alkalommal a laka-
tosmunkával foglalkozó nagy-
bátyámhoz mentem át, hogy
az akkori barátnõmnek egyedi

Alsóne-
mesapátiban
Tóth Dávid Kornél

Csi-
szár Tiborral

Nagyapái útján haladva tanulja a kovácsolást
Egy rózsa indította Dávidot a szakma felé

ajándékot készítsünk. Ekkor
készült el hidegen megmun-
kálva az elsõ kovácsoltvas ró-
zsa. Aztán egyre jobban bele-
folytam a vasmegmunkálásba,
és a dédipapa megörökölt ül-
lõje, szerszámai is elõkerülhet-
tek. 4 éve, több hónapnyi gya-
korlás után jött az elhatározás,
hogy kovács leszek – emléke-
zett vissza a kezdetekre a
mindössze huszonegy eszten-
dõs Tóth Dávid Kornél, aki
egyelõre hobbiként, saját kedv-
telésbõl ûzi az õsi szakmát.

Tavaly nyáron a Gébárti-
tónál rendeztek kovácstábort,
ahol kovács-népi
iparmûvész foglalkozott az ér-
deklõdõ tanulókkal. Az össze-
tartás hatására Dávid elhatá-

Csiszár Tibor

rozta, hogy folytatja a gyakor-
lást, hagyományõrzést, s a csa-
láddal közösen elkészítették el-
sõ saját mûhelyét. A szerszá-
mok a dédszülõk hagyatékai-
ból is rendelkezésre álltak, hi-
szen három testvér is kovácso-
lással foglalkozott. Dávid a sok
gyakorlás után már megszeret-
te a tûz melegénél zajló mun-
kát, sokszor éjszakába nyúlóan
is szívességbõl a család vagy az
ismerõsök kívánságait elkészít-
vén kovácsol. Hegesztést csak
átmenetileg használ, az anya-
gokat többnyire tûzi forrasz-
tással melegíti össze, vagy oly-
kor szegecsekkel rögzíti.

– Egy jó fogó mindig fon-
tos kellék, így abból sokat ké-
szítettem már. Javítottam ka-
pát, állítottam be kaszát, csi-
náltam vasvillát, fokost, bog-
rácstartót, piszkavasat és az
ágyam kerete, s a székem is
kovácsoltvasból van. Készül
már a saját cégértartóm, ami-
ben már félnapos munkám
benne van. Sok munka, vér és
veríték van benne, de ha ké-
szen lesz, akkor büszkén te-
kinthetek rá, hogy ezt nem vet-
tem, hanem magam kovácsol-
tam össze. Ezen a cégértartón
nincs két egyforma ív, teljesen

egyedi. Melegen a fém köny-
nyen formálható, ha jó anya-
gom van, akkor tényleg azt csi-
nálok belõle, amit szeretnék.
Rengeteg modern dolgot lehet
mûvészien fémbõl csinálni, és
elõjönnek azok a dolgok, ami-
vel régen a kovácsok foglalkoz-
tak – mesélte Dávid, aki házi-
lag összeállított kovácsasztalon
lengyel szénnel, koksszal éri el
az optimális megmunkálási hõ-
mérsékletet, melyhez fújtató-
motorral keringeti a levegõt.

A már forrasztható anyag
1100 fok körül már cseresznye-
pirossá válik, 1300-1400 fok
felé közeledve sárgás-fehéres
színt vesz fel, azaz izzásig for-
rósodik, tehát hiccel a fém. A
kovácsolás sem veszélytelen
munka, sok figyelmet, hozzáál-
lást is igényel, a szakmát isko-
lában nem oktatják, leginkább
mesterek mellé szegõdve lehet
az ismereteket elsajátítani. Dá-
vid hosszú távú tervei között is
szerepel, hogy egyszer egy na-
gyobb mûhelyben mesterként
saját megélhetéséért dolgoz-
hasson, addig pedig falunapo-
kon, hagyományõrzõ progra-
mokon ismerkedhetünk mun-
káival.

Pataki Balázs

A család segítségével már saját mûhelyében gyakorol.

Az eddigi szokásokhoz hí-
ven idén is megtörtént

a legjobb borok bí-
rálata.

A háromtagú bizottság 4
órán keresztül ízlelgette a ver-
senyre érkezett 65 mintát, eb-
bõl 2 rozé-, 32 fehér- és 31
vörösbor volt.

Amíg a borbíráknak fárasz-
tó munka által sikerült meg-
hozni a döntésüket, a borter-
melõ gazdák sem unatkoztak.
Mivel a rendezvény az egész-
ségmegõrzõ program kereté-
ben valósult meg, ezért egy
éppen odaillõ témáról hallhat-
tak elõadást a résztvevõk.

a borfogyasz-
tás pozitív élettani hatásáról
beszélt, ami láthatóan elbûvöl-
te a hallgatóságot.

Eger-
váron

Dr
Goldfinger Jenõ

Borverseny Egerváron

Ezt követõen
finom va-

csorával vendégelte meg a ver-
senyzõket és a meghívott vendé-
geket. A mesterszakács ezen az
estén és

volt, de az önkéntes kuk-
ták segítségére is számíthattak.

Az étkek elfogyasztása után
vidám zeneszóval és a borok
kóstolgatásával folytatódott az
este. Mindenki jó hangulatban,
s kissé izgatottan várta az ered-
ményt. Végre megszületett a
döntés. A zsüri számos okle-
velet, bronz és ezüstminõsítést
osztott ki, s a fehérborok közül
3, a vörösborok közül pedig 2
kapott arany minõsítést. A
„Falu bora” címet az idei év-
ben a Bende József által ter-
melt vörösbor érdemelte ki.

Egervár Köz-
ség Önkormányzata

Gángó Károly Bende
József

Háromtagú zsûri bírálta a mintákat.

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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A közmunka programnak
köszönhetõen

élénkülõben van a falu
kulturális élete, és ezt a fo-
lyamatot az önkormányzat to-
vábbra is támogatni szeretné.
A korábban önkormányzati
foglalkoztatásként mûködõ
munkakör a közfoglalkozta-
tásnak köszönhetõen a prog-
ramszervezéssel, pályázatfigye-
léssel, hagyományõrzéssel bõ-
vült ki.

– Mindenképpen meg kí-
vánjuk tartani ezt a beosztást,
amit egyelõre önerõbõl fede-
zünk, de késõbb támogatásból
finanszíroznánk. A falu érde-
ke, hogy legyen, aki idõben

Alsónemesapá-
tiban

Bõvülõ települési értéktár Alsónemesapátiban
Tovább ápolják a falu kulturális életét

összefogja a közösségi életet,
szeretnénk, ha pozitív példa
lenne a felnövõ fiatalok elõtt.
Alsónemesapáti helyi értékei-
nek gyûjtése és népszerûsítése
céljából indultunk a Vidékfej-
lesztési Minisztérium által meg-
hirdetett pályázaton. A bead-
vány elõfeltétele volt egy Tele-
pülési Értéktár létrehozásának
elindítása, melynek folyamatos
bõvítéséhez bizottságot hoz-
tunk létre. Fontosnak tartjuk,
hogy nemzeti és természeti
értékeinket nyilvántartsuk és
fejlesszük, melyhez a lakosság
részérõl is partnereket kere-
sünk – számolt be

polgármester.
Balaton

Józsefné

A pályázatban említett nem-
zeti értékek és hungarikumok
gyûjtését, népszerûsítését, meg-
ismertetését, megõrzését és
gondozását a kultúrházat és a
könyvtárat az utóbbi hóna-
pokban közfoglalkoztatottként
otthonossá tevõ

fogja majd össze. Alsó-
nemesapáti értéktárába már
bekerültek a helyi kõkeresz-
tek, a katolikus templom, a
harangláb és a hõsi emlékmû,
kulturális értékként a nyugdí-
jasnapot és a családi napot
vették eddig nyilvántartásba. A
megcélzott támogatás segít-
heti a rendezvények technikai
lebonyolítását, s belefoglal-
tatik az események megörökí-
tését segítõ eszközök beszerzé-
se is. Az így készült felvételek
késõbb egy kiállítás anyagát
képezhetik.

– A beadványt három rész-
re bontottuk: gyûjtõmunkára,
túrára és közösségi napra. A
települési gyûjtõmunkát nyolc
hónapon keresztül fogjuk vé-
gezni. Júniusban túrát szerve-
zünk a helyi értéktárainkat
érintve, ahol számba vesszük
az Apáti-hegyen fellelhetõ
gyógynövényeket, védett álla-
tokat is. Ezt követõen 6 kilo-
méteres kijelölt túraútvonal
jöhet létre, és térképeket, pi-
henõhelyeket is kihelyezünk.
Augusztusra az addig már
összegyûjtött értékeket egy he-

Krápicz Lász-
lóné

lyi vásárral, kulturális bemu-
tatóval egybekötött közösségi
napon mutatjuk be. Nemes-
apáti, Pethõhenye és Alibánfa
helyi termelõire is számítva
egy térségi együttmûködést
szeretnénk elindítani, akiknek
a játszótér melletti Közösségi
Parkban helyi piacon és étel-
ital kóstolókon biztosítanánk
helyet – fejtette ki a májustól
év végéig tartandó program-
tervezetet a polgármester.

Az önkormányzat számít a
lakosság segítségére, szeretné
a megõrzött emlékeket és ér-
dekes történetek leiratát a jö-
võ nemzedékei számára fellel-
hetõvé tenni. Hamarosan el-
kezdõdhet a gyûjtõ- és rögzí-
tõmunka, az eredmények kor-
hû helyen történõ tárolására is
keresik a megfelelõ helyszínt.
Az összegyûjtött helyi érté-
kekbõl a rendezvények alatt
folyamatos kiállítást terveznek,
melyek során a különbözõ
mesterségek, helyi tehetségek,
büszkeségek egyaránt bemu-
tatkozhatnak. Novemberben
már zajlik majd a program ér-
tékelése, a karácsonyi ünnep-
ségen a segítõket, közremûkö-
dõket is szeretnék megaján-
dékozni. Alsónemesapátiban
legközelebb a Nemzeti Mûve-
lõdési Intézet szervezésében
május 10-én Kapunyitogató
programot tartanak.

Pataki Balázs

A közelmúlt népszerû kulturális programja volt a húsvéti kéz-
mûves foglalkozás.

Program:
10.00 Megnyitó
– Fõzõverseny csapatainak bemutatása-verseny indítása
– Kézmûves termékek bemutatója és vására a rendezvény

ideje alatt (fazekas, csipkeverõ, mézeskalácsos, stb…)
– Játszóház gyermekeknek a rendezvény ideje alatt

(korongozás-agyagozás, vetélkedõk, kincskeresés, ugrálóvár, stb...)
11:30 Veterán autók felvonulása és bemutatója
13:00 Fõzõverseny zsûrizése, elkészült ételek kóstolója
14:00 Ecsi Bohóc gyermekmûsora
15:00 Varnyú Country Zenekar gyermekmûsora
17:00 Kertvárosi Nõi Sportegyesület Zumba bemutatója
17:30 Göcsej Kutya Klub bemutatója
18:40 Nagypáli Napraforgó Néptánccsoport fellépése
18:50 Gõsfai Rozmaring Néptánccsoport fellépése
19:00 Varnyú Country Zenekar koncertje
20:00 Májusfa kitáncolása

A rendezvény ingyenes.
A mûsorváltozás jogát a rendezõk fenntartják.

Játékos délutánt szervez-
tünk a leendõ óvodásaink és
szüleik részére. Szép számmal
érkeztek a gyermekek, többen
az édesanya és édesapa, illetve
nagymama kíséretében. Hama-
rosan birtokba vették a cso-
port játékkészletét. Miután be-

Ovikóstoló Egerváron

lemerültek a csöppségek a já-
tékba, az óvodavezetõ bemutat-
ta az intézmény dolgozóit,
majd röviden ízelítõt adott az
óvoda pedagógiai program-
járól is.

óvodavezetõ
Bangó Zoltánné

Kispáli Község Önkormányzata és a
Kispáli Ifjúsági Egyesület

meghívja Önt és kedves családját a

elnevezésû rendezvényre
„Kulturális Hagyományõrzõ Nap Kispáliban”

2014. május 24.
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

A tavasz a megújulás
idõszaka, ilyenkor vágnak
bele a legtöbben a felújí-
tásba és persze lesznek,
akik halogatni fogják to-
vább. Így volt ezzel Klári és
Gyuri. Klári szentül meg
volt gyõzõdve arról, hogy
végre elérkezett a pillanat,
most tavasszal elkezdik a
felújítást. Azért is örült en-
nek, mert végre szebb és
praktikusabb lesz az ottho-
nuk, hiszen már itt az ideje
változtatni. Klári az ötlet-
adó, viszont Gyuri a megva-
lósító a családban. Ezért
Gyurinak, amint meghal-
lotta a felújítás szót, felbor-
zolódott a szõr a hátán,
mint Rózsi néni macskája,
ha meglátja a kutyát. Ért-
hetõ oka volt ennek, nem
egy, hanem három. Az elsõ,
hogy hogyan lehetne vál-
toztatni otthonuk azon ré-
szein, amik megkeserítették
eddigi életüket. A második,
hogy fogalma sem volt ar-
ról, hogy milyen szakembe-
rekre lenne szükség és mit
kellene nekik csinálni. A
harmadik – és ettõl tartott a
leginkább, – hogy sokkal
nagyobb felfordulás lesz a
lakásukban és sokkal tovább
fog tartani, mint amire szá-
mítanak. Klári egybõl észre-
vette, hogy Gyuri úgy érzi,
ez túl nagy feladat számára.
Ne aggódj, kell lenni egy
szakembernek, aki megter-
vezi és megmondja, hogy
kinek mit kell csinálni, és
így biztos, hogy rövid idõ
alatt véget ér a felújítás.

De várhatunk egy arany-
halra is – tette hozzá Klári
–, talán megérjük, csak ki
kell fogni és kívánni kell…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Három kívánság

HIRDETÉSÉT feladhatja a

havilapban.
Észak-Nyugat Zala

Hirde
ssen

nálu
nk !

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

E-mail:
zalataj@zelkanet.hu

A térség bortermelõi közel
ötven bormintával neveztek
idén a hagyományos térségi
bormustrára, melynek április
26-án ezúttal adott
helyet.

és
Vöcköndrõl egyaránt érkeztek
a szõlõhegy levét bemutató
minták. vöckön-
di bortermelõ tavaly arany
minõsítésnek örülhetett és ne-
dûje a kistérség bora címet is
elnyerte.

– Lugasban gazdálkodunk,
ahol 470 szõlõtövünk van. En-

Vöckönd
Kemendollárról, Eger-

várról, Gõsfáról, Pethõhenyé-
rõl, Zalaszentivánról, Zala-
istvándról, Pókaszepetkrõl

Póczak Tibor

Száraz nyár, mérsékeltebb eredmények
Kistérségi borverseny Vöcköndön

nek egyharmada piros szõlõ,
fajta szerint zweigelt és mer-
lot, fehérbõl olasz rizlinggel és
szürkebaráttal foglalkozunk. A
szõlõben mindig van munka,
mert vagy kint tevékenyke-
dünk vagy télen bent a borral
dolgozunk. Préseléssel együtt
a szüret olykor egy hétig is
eltart, 800 liter bort minden
évben megtermelünk. A száraz
nyár miatt nem számítok olyan
jó eredményre, mint tavaly,
fehérbõl és pirosból is adtam
le mintát, az ezüst minõsítést
jó lenne elérni. Idén is nagyon
sok múlik az idõjáráson – fej-
tegette Póczak Tibor.

A nyolctagú szakértõ zsûri
két asztalnál vizsgálta a boro-
kat, összesen 17 vörös- és 32
fehérbort pontoztak. Elõbbiek-
nél az elsõ három között arany
minõsítést ért el az egervári

merlot és vegyes
bora, ezüst minõsítést érde-
melt ki Gõsfáról

vegyes bora. A többség
fehér bort hozott a mustrára, a
32 mintából arany minõsítése-
ket ért el fehérborával Eger-
várról Bende József, Pókasze-
petkrõl és Gõs-
fáról . A zsûri
tapasztalatairól

borászt kérdeztük:
– Tavaly márciusban még

havat lapátoltunk, késett a ve-
getáció, országszerte rossz volt
a virágok termékenyülése. A
gazdák kétségbe voltak esve,
de a szõlõt nem kell félteni, és
rendbe is hozta magát. A bo-
gyószám nem volt megfelelõ,
de a bormennyiség így sem
csökkent. A borok savtartalmá-
ban észre lehet venni, hogy
nyáron kevés volt a csapadék.
A falusi borversenyeken ta-
pasztaljuk, hogy a kevés savból
adódóan borhibák jelentkez-
nek. Annak ellenére, hogy
nem a legjobb évjárat volt a
tavalyi, a gazdák jól vették az
akadályt és szép borokkal le-
het találkozni. Zalában a borok
70-80 százaléka jónak mond-
ható, minõségük folyamatos ja-
vulást mutat. A gazdák sokat
tanulhatnak a bírálatokon el-
hangzott kritikából, s ezek az
összejövetelek társasági ese-
ményekké nõtték ki magukat –
összegzett az eredményekrõl,
bort befolyásoló tényezõkrõl a
zsûri elnöke.

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

Bende József

Mátyás Kál-
mán

Szigeti Károly
Orbán György

ifj. Veress Já-
nos

Pataki Balázs

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,

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

A gazdák jól vették az idõjárás okozta akadályt.
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www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
Tel: 0692/351-320

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!

A SZABADTÉRI STRANDFÜRDÕ
MÁJUS 1-TÕL NYITVA!

Felnõtt belépõ: 1 800 Ft
Gyermek belépõ : 1 000 Ft(3-14 éves korig)

H
ungarikum

H
ungarikum

Telefon: 92/380-037

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bérfõzés

– Palackozás

– Igény szerint cefrebeszállítás

Mintegy 800 méteren fel-
újították az utat

vezetõ
szakaszán.

– Alapvetõ probléma volt,
hogy nincs normális, szilárd
alapja az útnak. A záporok, zi-
vatarok után a lezúduló csa-
padék egyes szakaszokon meg-
bontotta az utat. A vis maior
pályázat keretében több, mint
3 millió forintos támogatással,
s a kötelezõ önkormányzati
önrésznél több, mint 700 ezer
forintos hozzájárulással sike-

Pethõhenye
Csortán településrészbe

Jobb úton Csortánba

rült egy kõzúzalékos, bitumen-
emulziós burkolattal felújítani
az utat, amelyet két oldalról fe-
hérkõ-zúzalék terítés szegélyez
– mondja pol-
gármester.

A falu belterületén, a
végén azonban még min-

dig gondot okoz az út rossz
állapota.

– kérdeztük a polgár-
mestert.

– Miután ez az út állami
kezelésben van, megkerestük

Deák István

Petõfi
utca

– Mi lesz ezzel a szakasz-
szal?

az illetékeseket, de nem jár-
tunk eredménnyel. A miniszté-
riumtól azt a választ kaptuk,
hogy vegyük át önkormányzati
tulajdonba, ami együtt járna a
fenntartási kötelezettséggel is.
A szeres településszerkezet
miatt több, mint 50 km-es

hegyi, külterületi úthálózat
fenntartásáról kell gondos-
kodnunk, költségvetésünk-
ben nincs forrás a Petõfi út
karbantartására, önkormány-
zati tulajdonba történõ átvé-
telére – szögezte le a polgár-
mester.

Mintegy 800 méteren újították fel az utat.

A lezúduló csapadék nagy árkokat mos ki az út melletti
szántóföldön.

A TeSzedd! - Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció
ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma, mely nemzetközi
porondon is bemutatkozik idén, hiszen Magyarország csat-
lakozik vele a „Let's Clean Up Europe!” elnevezésû összeuró-
pai kezdeményezéshez. Idén immár negyedik alkalommal
valósul meg a szemétszedési program és ez évben is
csatlakozik a rendezvényhez. Célunk, hogy együtt közös
erõvel tisztítsuk meg szûkebb és tágabb lakókörnyezetünket
az eldobált és illegálisan kihelyezett hulladéktól.

Május 9-én (pénteken) 15:30-ra a szervezõk várnak min-
den kedves, a környezetért tenni akaró önkéntest a

elõtt. A szemétszedéshez szükséges eszközöket
(zsákot, kesztyût) a szervezõk biztosítanak. Esõnap május 11.
(vasárnap) 15:30.

Helyi koordinátor: polgármester

Kispáli

Kispáli
Községház

Horváth Zsuzsanna

Önkéntesen a tiszta Kispáliért!

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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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

Az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás és Egervár
község Önkormányzata

A túraversenyen való részvétel feltételei:

-

A verseny kezdési idõpontja:
Gyülekezõ a pincedombon

Kistérségi Iroda, 8912 Nagypáli, Arany J. u. 26.
címre kérjük.

a hagyományokhoz híven, az idei
évben is megrendezi 2014. május 24-én az

- jelentkezési lap határidõben való visszaküldése
- minden falu készüljön egy ötletes és nem mindennapi étel

elkészítésével, melyre 1-2 fõ fõzõszemélyzetet és
nyersanyagot hozzon magával (vizet és a tüzeléshez fát
biztosítunk)
falvanként egy vagy két csapat indulhat a túraversenyen

- plusz pontot jelent, ha a polgármester is rész vesz a
versenyben

A túra indulási helye:
Bõvebb felvilágosítást és tudnivalókat a helyszínen adnak a

szervezõk.
A jelentkezési lapok visszaküldését

Várjuk minden túrázni szeretõ jelentkezését az ifjúsági
természetjáró túraversenyre és fõzõversenyre!

szervezõk

IFJÚSÁGI TERMÉSZETJÁRÓ TÚRA ÉS FÕZÕVERSENYT!

2014. május 24. 10.00 óra
9.30 órától

Egervár, pincedomb

Túraverseny Egerváron!
Meghívó!

Jelentkezési lap

2014. május 24. 10.00 óra Egervár

A csapat neve:……………………………………….....………………….
Csapatvezetõ címe:……………………………………………………...
A csapat korszerinti összetétele:…………………………………
……………………….........................................................…………
………………………………………………………………………………......
A fõzõverseny mesterszakácsa:……………………………………
…………………………………………………………………………………
Mivel érkeznek a versenyre?

autókkal autóbusszal egyéb
Van-e a csapatnak indulója, csatakiáltása, amit elõ kíván
adni?

van nincs
Ötlet, javaslat a versennyel kapcsolatban, amit szeret-
nének, hogy a szervezõk vegyenek figyelembe:……………
…...………………………………………………………………………………
...…………………………………………………………………………………
…………………………..................................................................
Dátum:…………………..

.....………………… ............................
polgármester csapatvezetõ

Visszaküldendõ: Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás
8912. Nagypáli Arany J. u. 26.
Beérkezési határidõ: 2014. május 9.

az Ifjúsági Természetjáró Túraversenyre és
Fõzõversenyre

A

„Tanórán Kívüli
Foglalkozások Zala Megyé-
ben” projekttel kapcsolatos
sajtótájékoztatóját tartotta
nemrég, ahol
ügyvezetõ igazgató számolt
be az elvégzett munkáról. A
2012 novemberében benyúj-
tott pályázatnak, az Új
Széchenyi Terv Társadalmi
Megújulás Operatív Program
támogatási rendszerhez a
„Kulturális intézmények rész-
vétele a tanórán kívüli neve-
lési feladatok ellátásában”
projekt támogatási összege
23 600 000 forint.

A 2013. április 1-jén in-
dult program 2014. március
31-én zárult.

A projekt célja a közokta-
tásban résztvevõ gyermekek
és tanulók, óvodai, tanórai,
tanórán kívüli és szabadidõs
nem formális és információ
nevelésének, oktatásának tá-
mogatása. A programok óvo-
dákban, iskolákban kerültek
megvalósításra szerte a me-
gyében, témahetek, heti, havi
szakkörök, versenyek és ve-
télkedõk formájában.

A betervezett programok-
ban hét oktatási intézmény
vett részt, több mint 580 fõt
érintve, óvodásoktól a felsõ
tagozatos tanulókig. A prog-
ramban a következõ iskolák,
óvodák vettek részt:

– Mindszenty József Álta-
lános Iskola (Zalaegerszeg):
Témahét a környezetvéde-
lemrõl, „Az univerzum csodái

TIT Öveges József Isme-
retterjesztõ és Szakképzõ
Egyesület

Rózsás Csaba

Projektzáró a TIT-nél

- Hogyan mentsük meg a vilá-
got” címmel.

– Az Ady Endre Általános
Iskolában (Zalaegerszeg) szin-
tén a környezetvédelem ke-
rült középpontba: Szakkörök:
„Tanulj meg tanulni!” és
vetélkedõk „Élhetõ világunk”
címmel.

– Alsónemesapáti - Cser-
tán Sándor Általános Iskola:
informatikai „Google-generá-
ció, Digitális írástudás” cím-
mel szakkörök

– Gellénháza - Dr. Papp Si-
mon Általános Iskola: „Hét
szabad mûvészet”, „Használd
ki a kézügyességedet!” szak-
köri foglakozások

– Pacsai Általános Iskola
Óvoda és Kollégium: „Aktív
állampolgárságra nevelés, kul-
turális örökségeink” elneve-
zésû program.

– Páka - Öveges József
Általános Iskola: múzeumi
órák, hagyományõrzés, népi
kultúra.

– Zalaegerszeg-Kertvárosi
Integrált Óvoda Napsugár
utcai Tagóvoda: mesehetek,
rajzolás, jelmezek készítése.

A sajtótájékoztató végén
Rózsás Csaba megköszönte a
projektben résztvevõ oktatók
és intézmények munkáját,
valamint együttmûködését.

A tehetséggondozás je-
gyében rendezett programok
sikeresen zárultak, melyek az
Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul-
tak meg.

Török Irén

A beszámoló a sikeres projektzárásról szólt.
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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:

Bõvítettük belföldi és egynapos
programkínálatunkat is!

Várjuk Önöket irodáinkban, katalógusunkat
igény esetén készséggel postázzuk.

PALÓCORSZÁG-SZLOVÁKIA (SZÉP KÁRTYA)

JESOLOI nyaralás: Velence-Padova kirándulással

DÉLI végeken: Orsova-Kis-és Nagy-Kazán-szoros

SVÁJC gazdagon

DOLOMITOK-GARDA-TÓ-TRIESZTI-ÖBÖL

LONDON és a királyi rezidenciák

ÉSZAK-ERDÉLY és a moldvai kolostorok

Üdülés Dalmáciában: Dubrovnik-Montenegró
(félpanzió)

DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL
(SZÉP KÁRTYA)

TOSZKÁNA bûvöletében, MODENA-PARMA

Júl.18-20. 26.500 Ft/fõ

Júl.23-27. 72.500 Ft/fõ

Júl.23-27. 62.900 Ft/fõ

Júl.29-Aug.3. 121.900 Ft/fõ

Aug.1-3. 47.300 Ft/fõ

Aug.4-10. 135.900 Ft/fõ

Aug.5-10. 69.900 Ft/fõ

Aug.17-23. 106.900 Ft/fõ

Aug.19-21. 28.900 Ft/fõ

Szept.16-21. 92.500 Ft/fõ

Részletes információért keresse a Zala Volán Utazási
Irodákat:
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

Vörös tojótyúkok

További információ: 06/30-682-3217 30/8510452•

Akció
Idõpont: 2014. május 10.,

szombat 10 óra.

A zalaszentgróti piacon

Házhoz szállítva

600 Ft/db

700 Ft/db

MLSZ Grassroots Önkéntes
szervezõi ingyenes tanfolyam

indul
Zala megyében

A Magyar Labdarúgó Szövetség Felnõttképzési
Intézete – a 2013. évi LXXVII. törvény hatálya alá
nem tartozó iskolarendszeren kívül szervezett –
„Grassroots szervezõ” tanfolyamot indít Zala me-
gyében.

TGRAS/1418
Zalaegerszeg, ZTE

tárgyaló (8900 Zalaegerszeg, Október 6. tér 16.)
2014.05.31.

és 2014.06.07. - 2 oktatási nap (16 óra, elmélet és
gyakorlat)

a fent kijelölt két szombat
9-17 óra között

Ingyenes

Olyan sportszeretõ szülõk, aktivisták, fiatalok
labdarúgással kapcsolatos alapképzése, akik a
Bozsik Programokban és a Grassroots labdarúgás
más színterein is segíteni szeretnének a rendez-
vények színvonalának emelésében, szervezésében.
Várunk minden érdeklõdõt, akik a gyermekkori
labdarúgással kapcsolatos élményeiket át szeretnék
adni a mai fiatalok számára.

– a megadott email címre beküldött jelentkezési
lap

– 15. életév betöltése
A jelentkezési lapokat az alábbi e-mail címre

kérjük elküldeni: zala.edzokepzes@gmail.com
A jelentkezési lap letölthetõ a www.zalamlsz.hu

weboldalon.
A Tárgy mezõbe kérjük beírni az ÖNKÉNTES

SZERVEZÕI TANFOLYAM szöveget!!!
Jelentkezés határideje: 2014.05.27.
A tanfolyam minimum 10 fõ létszámmal indul.

A tanfolyam kódja:
A tanfolyami képzés helye:

A tanfolyam ideje és idõtartama:

Tanfolyami napok:

A tanfolyam díja:
A tanfolyam célja:

Jelentkezési feltételek:


