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Kistérségi havilap

Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása támogatásával

Érdeklõdni: 30/478-6485, Zalaszentiván

30 kg körüli négyesmentes állományból malacok

áprilisi elvitellel elõjegyezhetõk.

Ár: .

Ugyanitt takarmány burgonya eladó.

Ár: .

700 Ft/kg

20 Ft/kg

Szép hagyományra tekint
vissza a térség tavaszi rendez-
vénye, melyen a környék bo-
rosgazdái „vizsgáztatják” borai-
kat. Idén március 21-én tartot-
ták az

tizen-
negyedik borversenyét, melyet
ezúttal a

rendeztek meg.
A házigazda település mel-

lett

és
is elhozták a szõlõhegy le-

vét, egy híján száz, vagyis 99
minta került a bírák elé. A hét-
tagú zsûri 49 fehér-, 44 vörös-,
3 rosébort kóstolt, ráadásként
egy-egy barack, szilva és cse-
resznye bor is asztalra került.
A bormintákat az ítészek szín,
tisztaság, illat és zamat alapján
értékelték. A maximális 20
pontból 18,51 ponttól lehetett
arany minõsítést kiérdemelni.

polgármes-
ter örömét fejezte ki a szép
számú vendégsereg láttán,

Észak-Nyugat Zalai
Kistérségi Társulás

Egerváron, Pince-
dombon

Gõsfáról, Vasboldogasszony-
ról, Lakhegyrõl, Vasvárról,
Vöcköndrõl, Zalaszentivánról,
Csatárról Alsónemesapáti-
ból

Gyerkó Gábor

Egy híján száz nedût mustráltak
Kistérségi borverseny Egerváron

akik zsúfolásig megtöltötték a
Pincedomb nagytermét és az
utóbbi évek legnagyobb szá-
mú mintáját adták le.

, a kistérségi társulás elnö-
ke kiemelte a gazdák akaratát,
akik az idõjárással dacolva is
igyekeztek szép eredményeket
produkálni. Hozzátette, meg
kell keresni a lehetõséget a
helyi termékek továbbértékesí-
tésére, melyre a határon túl
már számos követendõ példa
mutatkozik. A zsûri egyik el-
nöke, megkö-
szönte a szervezõk évek óta
színvonalas meghívását, viszont
értékelésében a tavalyi must-
rához hasonlóan idén sem
tudta megdicsérni az idõjárást:

– A tavalyi év az idõjárás
viszontagságainak köszönhe-
tõen katasztrofálisan sikerült,
esõt kaptunk bõven, viszont a
napsütéses órák száma jóval az
átlag alatt volt. A Tokajban,
Egerben és Villányban csodá-
latos szõlõminõségrõl adtak
hírt, viszont jómagam is éret-
len szõlõt kellett, hogy szüre-

Köcse Ti-
bor

ifj. Veress János

teljek. Ilyen alapanyagból jó
minõségû bort nagyon-nagyon
nehéz elõállítani! Ilyenkor se-
gít a gazdák évtizedes tapaszta-
lata, akik szívüket, lelküket
hozzátéve próbálnak jó nedût
készíteni, hogy ebbõl a borból
is lehessen kínálni, eladni –
fejtette ki a borász, borterme-
lõ. Hozzátette, a borok vizsgá-
lata során sajnos akadt egér ízû,
illós és kénhidrogénes bor is,
amelynek elõfordulása mind-
mind az évjáratból is adódik.

– Tavaly az is élménynek
számított, ha valakinek lett bo-
ra. Korábban csak Egerváron
volt ennyi minta, mint ameny-
nyit most a térségbõl kaptunk.
A vizsgált borok között nem
találkoztunk szarvashibákkal,
de el is kell gyorsan felejteni a
tavalyi évet. Idén mindenki
figyeljen oda a növény védel-
mére, mert ott fogja a követ-
kezõ évi borát megalakítani! –

hívta fel a figyelmet
borász.

A mustrán minden részt-
vevõ gravírozott borospoharat
kapott ajándékba, az arany mi-
nõsítést kiérdemlõk az ese-
ményre emlékeztetõ kancsót
érdemeltek ki. Idén 8 arany,
36 ezüst, 34 bronz és 21 ok-
levél elismerést osztottak ki.

Egervár fehérbora,
Egervár vörös-

bora elismerésnek örülhetett.
A Kistérség fehérbora címet

csatári gazda
nedûje, a Kistérség vörösbora
díjat vasvári ter-
melõ bora érdemelte ki. Mind
a négy gazda egy-egy bortartót
kapott ajándékba, a borver-
senyt vidám hangulatú beszél-
getéssel zárták.

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

Vízvári
Sándor

Török Imre
Bende József

Mátyás László

Varga Zoltán

Pataki Balázs

Idén 8 arany minõsítést ítélt oda a zsûri.
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Nagypáli hagyományõrzõ
programunk egyike a húsvéti
játszóház keretében megszer-
vezett tojásfestés és díszek ké-
szítése. Nagyon sok óvodás és
iskolás gyerek jött el ez alka-
lommal is szüleikkel, testvé-
rükkel. A jó hangulatú prog-
ramon a gyerekek a hagyo-
mányos technikák mellett új
módszereket is alkalmaztak. A

borotvahab- és ételszínezék-
ben megforgatott tojás nagyon
szép márvány mintázatot ka-
pott, de a körömlakkal díszí-
tett is gyönyörû lett.

A gyerekek nagy lelke-
sedéssel vágták, ragasztották
a kiskosárkákat, amiben vé-
gül örömmel vitték haza az
elkészült nyuszikat és tojá-
sokat.

Húsvéti készülõdés Nagypáliban

Március 21-én ünnepélyes
keretek között került sor

az
szomszédságában épült

helyi termék kiállító tér át-
adására. A beruházás mintegy
24 millió Ft-os költséggel pá-
lyázati támogatásból, valamint
az önkormányzat saját for-
rásából valósult meg. Az át-
adáshoz kapcsolódó rendezvé-
nyen a magas rangú megyei
vezetõk mellett részt vett

, az Országgyûlés
alelnöke is.

Az Innovációs Központ
konferenciatermében kezdõ-
dõ ünnepségen a vendégek
köszöntését követõen

polgármester elõadásá-
ban bemutatta az ökofalut. A
látványos vetítõképes elõadás
során a meghívottak nemcsak
Nagypáli utóbbi húsz éves fej-
lõdésérõl kaptak átfogó képet,
hanem értesülhettek a jelenleg
zajló, továbbá a jövõben terve-
zett fejlesztésekrõl, célkitûzé-
sekrõl is. A település fejlesz-
tése a mintegy 15 évvel ezelõtt
megfogalmazódott zöld út vi-
dékfejlesztési program alapján
történik. Ennek sarkalatos te-
rületei a lakosság számának
növelésén túl a faluban mûkö-

Nagy-
páliban Innovációs Cent-
rum

Ja-
kab István

Köcse
Tibor

Új létesítménnyel bõvült az Ökovölgy Nagypáliban

dõ civil szervezetek, vállalko-
zások bõvítése, közmû-, közte-
rület-, építmény- és energeti-
kai fejlesztések megvalósítása.
Az eddig megvalósult és a
folyamatban lévõ fejlesztések
is az önkormányzat és a civil
szervezetek közös együttmû-
ködésével, részben pályázati
forrásokból, részben önkor-
mányzati támogatásból jöttek
létre. A faluban zajló fejlesztési
folyamat hangsúlyos területe a
megújuló energiák hasznosí-
tása, további cél a turizmus
erõsítésével egy fenntartható,
élhetõ és jól mûködõ település
létrehozása.

A rendezvényen
polgár-

mestere tájékoztatót tartott a
megyeszékhely és térsége
együttmûködési szándékairól.
Beszédében kiemelte, hogy a
település kedvezõ természeti
adottságai, földrajzi közelségé-
bõl adódóan leginkább három
fõ területen, a megújuló ener-
giák hasznosítása, a kerékpár-
út megépítése – melyen az
elektromos kerékpárok is köz-
lekedhetnek a feltöltõ állomás
igénybevételével – , továbbá a
munkahelyteremtõ ipartelepí-
tések kapcsán lehet gyümöl-

Balaicz
Zoltán, Zalaegerszeg

csözõ együttmûködés a me-
gyeszékhellyel.

Az átadásra váró létesít-
ményt , a

elnöke egy kisfilm keretében
mutatta be az egybegyûltek-
nek. A beruházás turisztikai
szempontból illeszkedik a te-
lepülés arculatába, alapvetõ
célja a helyi agro-kultúrális ér-
tékek bemutatása. A helyi ter-
mék kiállító tér kialakítására a
Nagypáli Ifjúsági Egyesület
2012-ben nyújtott be sikeres
pályázatot, a Leader forrásból
14 millió 831 ezer Ft támoga-
tást nyertek, ezt egészítette ki
az önkormányzat 9 millió Ft-os
támogatása. A létesítményben
lehetõvé válik a lakosság által
termelt termékek megismerte-
tése, a kézmûves és kulturális
értékek, házi élelmiszerekhez
és gasztronómiai hagyomá-
nyokhoz kapcsolódó tevékeny-
ségek bemutatása mellett a
késõbbikekben a helyi termék
elõállító üzemben feldolgozott
élelmiszerek elfogyasztása, ér-
tékesítése. A létrehozott objek-
tum egy földalatti különleges
épület, a közösségi célokon
kívül igénybe vehetik majd a
faluban élõk a családi és baráti
események lebonyolítására is,
valamint vállalati tréningek,
szakmai konferenciák, turista-
csoportok fogadásának, önkor-
mányzati rendezvények, civil
szervezetek programjai színte-
réül is szolgál.

A létesítmény elõtti téren
az ünnepélyes szalagátvágást
megelõzõen , a
térség országgyûlési képvise-
lõje mondott köszöntõt, majd

Farkas Ferencné
Nagypáli Ifjúsági Egyesület

Vigh László

rövid beszédet mondott Jakab
István, az Országgyûlés alelnö-
ke. Mindketten elismerésüket
fejezték ki az eddigi eredmé-
nyek tükrében, és rámutattak
arra, hogy mindaz, amit az
utóbbi évek erõfeszítései kö-
vetkeztében elért a település,
valamint a további töretlen
fejlõdés érdekében célul tû-
zött ki maga elé, példaértékû
lehet az országban lévõ kis-
települések számára.

A létesítményt a polgár-
mester az Országgyûlés alelnö-
kével, valamint a térség ország-
gyûlési képviselõjével közösen
avatta fel, ezt követõen az
újonnan átadott épületben ün-
nepi ebédre és borkóstolóra
invitálták meghívottakat.

, a Zalaegerszegi
Járási Hivatal vezetõjének po-
hárköszöntõje után az ese-
mény kedves színfoltjaként

, a Guineai Köztár-
saság konzulja alelnök urat
felkérte a Smaragdfa Önkor-
mányzati Ökofa Mozgalom fõ-
védnökének, aki ennek kész-
séggel eleget tett.

Az átadott létesítmény funk-
ciója a késõbbiekben bõvülni
fog, kapcsolódva további egész-
ségturisztikai célok megvalósí-
tásához sóterápiás kezelésekre
is alkalmassá válik. A pályázati
cél megvalósulása érdekében
az Ifjúsági Egyesület aktív sze-
repet vállalt a kiállító tér mû-
ködtetésében, ezen belül a
lakosság folyamatos informá-
cióval való ellátásában, az igé-
nyek felmérésében, a helyi ér-
tékek népszerûsítésében, vala-
mint a rendezvények szervezé-
sében és lebonyolításában.

Dr.
Koczka Csaba

dr.
Steier József

Az ünnepélyes átadás pillanata.

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

Zalalövõ és Környéke, Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd)
keres a megye minden részébõl.

Zalatáj Kiadó

tudósítókat
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvetõ

számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

Érdeklõdni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu
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2015. március 5-én
, a

március
6-án a
„ÓVODA KUKUCSKÁLGATÓRA”
invitáltuk szüleikkel a leendõ
kis óvodásokat.

A jelenlegi csoport tagjai
nagy szeretettel mutatták meg
leendõ kis társainak az óvodai
„birodalmat”. Megismerkedtek
a kedves óvónénikkel, dadákkal.
Szüleiket bevonva dalos körjáté-
kokat játszhattak, mozoghattak,

Alsó-
nemesapátiban Maci Óvodá-
ban, Nemesapátiban

Vackor Tagóvodában

„Óvoda kukucskálgató”

barkácsolhattak közösen. Ta-
vaszi ajándékokat készítettek az
ügyek kis kezek, melyeket em-
lékként hazavihettek. A sikeres
játékdélután folytatásaként ter-
vezzük a további közös prog-
ramokat. Készülünk a gyermek-
napra, családi napra.

Az „óvodakukucskálgatón”
egy tartalmas délutánt tölthet-
tünk együtt önfeledten, vi-
dáman.

óvodavezetõ
Kremznerné Andre Ildikó

A húsvétra való felkészülés
az a nagycso-
portosok lelkes készülõdésével
kezdõdött. Mûsorukkal nyitották
meg az egervári húsvétvárást az
iskola tornatermében, ahol a
hagyományokhoz híven néptán-
cot adtak elõ gyermekeink.

A hét elején folytatódott a
népszokások felelevenítése. Min-
den csoport megfestette és
feldíszítette tojásait, míg a fiúk
izgalommal készültek a locsol-

egervári óvodában

„Eljött végre az óvodások örömére”

kodásra. Szerdán érkezett óvo-
dánkba a nyúl. Minden korosz-
tály külön adta elõ a tavaszi, il-
letve húsvéti verssel, dallal egy-
bekötött összeállítását. A fiúk
gondoskodtak arról, hogy a lá-
nyok el ne hervadjanak, akik
pedig csokitojással jutalmazták
locsolóikat. Minden óvodás örö-
mére a nyuszi ajándékait az
udvarra rejtette el, amit nekik
kellett megkeresni.

Peresztegi Szabina

A húsvéti nyuszikat az udvaron simogatták meg a gyerekek.

A hagyományokhoz híven
idén is megvendégelték

a település szép
kort megélt lakosait, akiket már-
cius 8-án fogadtak a faluház
nagytermében. A helyi asszo-
nyok, valamint a Vöröskereszt
alapszervezet tagjai az alkalom-
ra számos finomsággal készül-
tek, és süteményt is sütöttek,
amivel megvendégelték a meg-
hívottakat.

– A feltétel nélküli tisztelet-
tel párosuló kort, a szép életet
maguk mögött tudó embereket
köszöntjük ma. Önmagát becsü-
li meg minden nemzedék azál-
tal, hogy tudomásul veszi: a vi-
lág nem vele kezdõdött. Sütõ
András szavait felhasználva, a
mi világunk önökkel, az önök
életével, munkásságával kezdõ-
dött. Megépítették számunkra
azt a jelent, amelyben a mi ge-
nerációnk egy újabb nemzedék
jövõjét alapozhatja meg. 60, 70,
80 vagy ennél is több évet meg-
élni nem kis dolog. Különféle
életutakon jutottak el idáig,
szép és keserû élettapasztala-
tok, örömök és csalódások nyo-
mán. Az élet igazságát biztos,
hogy többféleképpen fogalmaz-
nák meg. Családot alapítottak,

Ke-
mendolláron

„Megépítették a jelent, amelyben megalapozható a jövõ”
Idõseket köszöntöttek Kemendolláron

gyereket neveltek, dolgoztak,
gondoskodtak rólunk, ezzel épí-
tették a jelenünket, a jövõnket.
Nekünk az a dolgunk, hogy fel-
tétel nélkül tiszteljük és becsül-
jük önöket, mert mindannyian
ezt érdemlik. Köszönjük a pél-
damutatást, az emberi értéke-
ket, amelyeket belénk csepeg-
tettek. A mi feladatunk lehetõvé
tenni az öregkorhoz méltó
életet, támaszt nyújtani a pihe-
nés éveiben – szólt a megje-
lentekhez pol-
gármester.

A kulturális mûsorban

és verseket
szavalt, az óvodások pedig a
Csillagszemû juhász történeté-
vel mosolyogtatták meg a meg-
jelenteket. Az iskolások a közül

és a
Királyok kenyere jelenetet ad-
ták elõ, majd a has-
tánc produkciójának járt a taps.
A rend-
hagyó apácashowval szórakoz-
tatták a közönséget, a

két produkció-

Németh László

Mé-
száros Rebeka, Szabó Kornélia,
Büki Balázs, Horváth Jázmin,
Németh Vivien, Horváth Regi-
na Büki Patrik

Kovács Kornél, Lisztes Dóra,
Nyakas Fanni, Horváth Laura,
Bakos Zsófia Varga Angéla

Semiramis

Dollári Szép Asszonyok

Hóvirág
Nyugdíjas Klub

val is elõadott. Elõbb
kiegészülve A rátóti

asszonyok esete mókás komé-
diát adták elõ, melyben a rátóti
asszonyok azzal fordultak az
Istenhez, hogy részesedjenek az
apák is a szülésbõl, ne csak az
asszonyok szenvedjenek. A Te-
remtõ meghallgatta kérésüket,
így az asszonyoknak meghagyta
a szülés dolgát, a leendõ apák
pedig megkapták a vajúdás

Illés Zol-
tánnal

keserveit. Az asszonyok hamar
rájöttek, hogy balul sült el a
kérésük, így rögvest szalad-
tak visszafordíttatni a dolgo-
kat a régi valójába… A színpadi
produkciók sora a klubtagok
által elõadott Nyugdíjas dallal
zárult.

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

Pataki Balázs

Németh László polgármester köszöntötte a megjelenteket.
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Közmunka ésszerûen

Már a Tudományos Aka-
démia is...

Az országos közmunka
programban ismétel-
ten részt kíván venni és így hét
fõ részére biztosít mintegy öt
hónapos kereseti lehetõséget
helyben. A településen az
utóbbi években megnöveke-
dett kommunális feladatok
végzésén túl a helyi energe-
tikai program feladataiban is
részt vesznek a foglalkoztatot-
tak. Amíg a kaszálási idõszak
nem kezdõdik meg, addig már
a jövõ évi önkormányzati épü-
letek fûtéséhez szükséges fa-
aprítékot termeljük meg a
nemrégiben beszerzett gép-
lánc segítségével. A hulladék-
ból keletkezett fûtési energia
alapanyagot a kazánház mel-
letti földalatti tárolóban kész-
letezzük. Így termelünk hulla-
dékból energiát.

A
és az

munkatársai mintegy tíz
fõvel egynapos látogatást tet-
tek Nagypáliban. A látogatás
célja egy olyan országos prog-
ramalkotási feladat számukra,

Nagypáli

Magyar Tudományos
Akadémia Energia Hiva-
tal

Nagypáli hírmorzsák
amelyben a nagypáli falufej-
lesztési folyamatot, mint jó
gyakorlatot kívánták elemezni.
A nap folyamán az Innovációs
Centrumban
polgármester bemutatta a zöld
programot, elõadásában ki-
emelve az eddigi eredménye-
ket és célokat, majd konzul-
táció következett. Délután a
vendégek megtekintették a
falu megvalósult fejlesztéseit
és érdekességeit. Többek kö-
zött látogatást tettek az

gyümölcsösében is.
Este kötetlen beszélgetés for-
májában további információ-
kat kértek a várhatóan szep-
tember körül megjelenõ ön-
kormányzatokat segítõ infor-
matikai programhoz. A delegá-
ciót docens,
a Magyar Tudományos Aka-
démia Regionális Kutatások
Központja Nyugat-magyaror-
szági Tudományos Intézetének
vezetõje vezette.

A falu határában lévõ óriás-
plakáton köszöntötte a húsvéti
nyuszi a lakosságot az ünnep
alkalmából, amelyhez csatlako-
zott Nagypáli önkormányzata

Köcse Tibor

Alma
2000 Kft.

dr. Lados Mihály

Húsvéti üdvözlés Nagypá-
liban

is, valamennyi lakosunknak és
a falu vendégeinek is boldog
ünnepet kívántunk.

A
és a Nagypáli önkor-

mányzat összefogásával meg-
kezdõdött a helyi termék mini
üzem létrehozása, amely kü-
lönleges építészeti technoló-
giával készül, egyben a haté-
kony energiafelhasználás min-
taberuházása is lesz. A május
végére elkészülõ üzemben hét
féle feketegyümölcsbõl falvon
kivonat készül elsõsorban, va-
lamint más biotermékek is. A
nyáron már próbagyártásokat
tervezünk. A fejlesztés szer-
vesen illeszkedik a zöld út falu-
fejlesztési szisztémába.

A nagypáli lakópark bejá-
ratánál a télen megkezdett ide-
genforgalmi központ építése
gõzerõvel folytatódik, hiszen
már csak két hónap van hátra

Startolt a helyi termék
feldolgozó

Felgyorsuló építkezés

Natúr Vidal System Non-
profit Kft.

az átadásig, Az épület közös
együttmûködésben valósul meg,
amely a mûködtetésére is
jellemzõ lesz. A többfunk-
ciós épületben szálláshelyek,
irodák, bemutatóterek, ké-
sõbb kereskedelmi funkciók
is lesznek. A nyár folyamán
már itt mûködik a Turinform
iroda is.

Keop pályázaton elnyert 90
százalékos forrásból, a Logisz-
tikai Központ területén meg-
kezdõdött a napelem tartó-
szerkezetek felszerelése. Ezút-
tal nem az épület tetejére ke-
rülnek a fotovoltarikus ele-
mek, hanem a kerités fölé.
Ezen újszerû megoldással
könnyebben karbantartható
lesz, valamint a tetõ nem opti-
mális paraméterei miatt a je-
lenlegi elhelyezéssel több vil-
lamos energiát is fog termelni
a rendszer, amelynek mennyi-
sége a már mûködõ rendszerét
egészíti ki 12.7 KW teljesít-
ménnyel.

Logisztikai központ nap-
elemei

A Magyar Tudományos Akadémiától érkeztek vendégek.

Felgyorsult az idegenforgalmi központ építése.

Gyûrûs község három be-
adott és sikeresen elbírált pá-
lyázatának köszönhetõen 18
helyi és környékbeli ember-
nek tud 2016. február 29. nap-
jáig folyamatos, 8 órás munkát
biztosítani a járási startmunka
mintaprogram keretében.

Sikeres pályázatok Gyûrûsön

– A projektek támoga-
tásához összesen 21.279.129
Ft vissza nem térintendõ
céltámogatást nyertünk. A
támogatás mértéke 100
százalék – mondta lapunk-
nak polgár-
mester.

Bertalan Tibor

Többek között a helyi utak javítása is a feladatok között sze-
repel.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Március 18-án ünnepelte a

fennállásának 10. évfor-
dulóját, ennek alkalmából tar-
tották születésnapi rendezvé-
nyüket. A 2005-ben alakult
egyesület sikeres és esemény-
dús idõszakot tudhat maga
mögött. Mivel egyesületként
jött létre, így pályázat útján is
biztosítani tudták az anyagi fel-
tételeket többek között kirán-
dulásokra, rendezvényekre, cso-
portfoglalkozásokra. Az önkor-
mányzat mindig támogatta az
egyesület mûködését, hisz tá-
maszkodhat az idõsebb korosz-
tály véleményére, tanácsaira,
és gyakran tesznek hasznos
javaslatokat.
polgármester asszony szavai-
val élve a tudást meg kell be-
csülni. a nyug-
díjas egyesület elnöke elmond-
ta, hogy összejöveteleiken ki-
zökkennek a mindennapok
problémákkal teli világából,
szervezik, tervezgetik a kirán-
dulásokat, nyaranta eljárnak
fürdeni, ellátogatnak a Bala-
tonra, többek között Bada-
csonyba. Nem bérelt busszal
utaznak, hanem a távolsági,
menetrend szerint közlekedõ

Nemesapáti Nyugdíjas Egye-
sület

Gáspár Zoltánné

Benkõ Jánosné,

10 éves a Nemesapáti Nyugdíjas Egyesület
jármûvet választják. Kimozdul-
nak otthonról, kikapcsolód-
nak, s újult erõvel vágnak neki
a hétköznapi feladatoknak.
Rendezvényeikre vendégeket
hívnak, Nemesapáti új plébá-
nosa és alpolgármestere is
tiszteletét tette.

A 2014-es évben 6 rendez-
vényt szerveztek a havi össze-
jöveteleken kívül. Ismerkedés
és kapcsolattartás céljából
több kistérségi találkozót ren-
deztek, a legeredményesebben
450-en jelentek meg. Az embe-
rek élményekkel távoztak és
már a következõ találkozókat
tervezték.

A születésnapi rendezvé-
nyen diavetített képek nézésé-
vel elevenítették fel az elmúlt
10 év történéséseit. Gyertya-
gyújtással emlékeztek elhunyt
társaikra.

Az ünnepségen megkö-
szönték el-
nök példás irányító, szervezõ
munkáját. Elismerésül Gáspár
Zoltánné polgármester a „Tele-
pülésért” feliratú bronz or-
szágcímert nyújtotta át neki.

Nem lehet születésnap tor-
ta nélkül. Meglepetésképpen

grillázs

Frankovics Tibor

Németh Rózsika néni

tortával kedveskedett. Ennek
elfogyasztása után
pohárköszöntõje következett.
Róla tudni illik, hogy Buda-
pestrõl költözött feleségével
együtt Nemesapátiba, és már
akkor beléptek az egyesü-
letbe. Meghatottsággal küzdve
köszönte meg az új ismerõ-
söknek, barátoknak, hogy ha-
mar befogadták és társakra
találtak.

Mittly Jenõ
Nem feledkeztek meg

, aki 81. és
, aki 80. szü-

letésnapját ünnepelte.
Az önkormányzat a rendez-

vény elején készített, minden-
ki által aláírt csoportképpel
kedveskedett az egyesületi ta-
goknak. Hosszasan folytató-
dott a jókedvû beszélgetés az
örökzöld slágerek mellett.

Hor-
váth Gyulánéról Ta-
kács Józsefnérõl

Németh Dániel

Jubileumot ünnepeltek…

Néhány éve 16 fõvel alakult
meg az

, mely mostanára egy
szép eredménnyel is büszkél-
kedhet: nyertes pályázatuknak
köszönhetõen sikerült befejez-

Kispáliban Ifjúsági

Klub

Segítik Kispáli programjait
Várja a fiatalok ötleteit a megújult Ifjúsági Klub

ni a faluközpontban lévõ If-
júsági Klubház kialakítását. A
klub tagsága mára kissé le-
csökkent, így szívesen várják
ötleteikkel a klubhoz csatla-
kozni kívánó fiatalokat. A na-

pokban pályázatot is adtak be,
mellyel céljuk, hogy segítsék a
falubeli programok rendezését:

– A beadott pályázatból a
klubházba Internet hozzáfé-
réssel rendelkezõ számítógé-
pet és sporteszközöket szeret-
nénk beszerezni. A sportren-
dezvényekhez pingpong és
csocsóasztalt, a kinti progra-
mokhoz labdákat vásárolnánk.
A falu programjaihoz szeret-
nénk saját hangosítást besze-
rezni, melyet a késõbbiek fo-
lyamán az igényeknek megfe-
lelõen bõvíthetnénk – fejtette
ki , a klub újdonsült
vezetõje, aki önkormányzati
képviselõként egy kapocs az
ifjúság és a képviselõ-testület
között.

Az eszközbeszerzés mellett
természetesen programokat is
terveznek: újraszerveznék a
hölgyek népszerû alakformáló
tornáját, konyhai praktikákat

Nagy Zsolt

bemutató fõzõtanfolyamot,
gombafajtákat bemutató elõ-
adást tartanának. A Kispáliban
hagyományos programokon
ezután is részt vesznek, május-
fát állítanak, segédkeznek a
gyermeknapon és a kistérségi
túraversenyen és idén is meg-
rendezik a szüreti programot.

Pataki Balázs

,

a megyei kórházhoz közel,

az

családi ház nagy területtel

csökkentett áron eladó.

06 /70/ 3383933.

Zalaegerszegen

Orsolya úton

Eladó
családi ház

Otthonos körülmények között tölthetik az idõt a klubtagok.
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Hasznosnak bizonyult
a téli köz-

munka, melynek során február
végéig több régóta esedékes
feladatot sikerült elvégezni a
településen. Tervben volt az
önkormányzati utak mentén
fekvõ árkok kézi munkával va-
ló rendbetétele is. Ennek meg-
felelõen a hegyi utak egy része,
a Vasboldogasszonyt

összekötõ út mentén
és a vasboldogasszonyi temetõ
melletti árok kitisztítása szere-
pelt a feladatok között.

– A hegyi utakat megvi-
selték a tavalyi erõteljes esõzé-
sek, így a víz sok helyen ki-
mosta a mart aszfaltburkolatot.
Ezeket a gödröket visszatemet-
tük és egy földes útszakasz fe-
lületét munkagéppel is végig-

Vas-
boldogasszonyban

Zalaszent-
lõrinccel

Hasznos közmunka Vasboldogasszonyban
jártuk. A Vasboldogasszonyt
Zalaszentlõrinccel összekötõ
úton az erdõ már benõtt az út
szélére, így ki kellett tisztítani.
Az így összegyûjtött fát önkor-
mányzati célra hasznosítottuk
és az átereszeket is kipucoltuk.
A kitisztított területen így már
látszik az eddig megbúvó sze-
mét, aminek összegyûjtését
tavasszal tervezzük. A temetõ
melletti árok betonlapokkal
van kirakva, amikre pár helyen
már 20-30 centis földréteg
rakódott. Ez akadályozta a
vízelvezetést, így ezt a részt is
rendbe tettük. Befejezéséhez
közeledik a tornaterem mellet-
ti különálló épületben létre-
jövõ Ifjúsági Klub belsejének
kialakítása, mely új festést, la-
minált padlóburkolatot kap – számolt be

polgármester, aki hozzátette,
hogy újból pályáznak közfog-
lalkoztatásra.

Biztosan sokakban felme-
rül a kérdés, hogy a gödrös,
szinte járhatatlanná vált Vas-
boldogasszonyt Zalaszentlõ-
rinccel összekötõ út felületé-
nek javítása, felújítására mek-
kora esély látszik? A téma már
többször felmerült, de az ön-
kormányzati tulajdonban lévõ
út teljes felújítása százmilliót

Mazzag Géza meghaladó fejlesztés, melyre
egyelõre nincs pályázati lehe-
tõség. Egy esély mégis van, a
majdani 2020-ra jósolt M9-es
gyorsforgalmi út esetleges szer-
vizútjaként kaphatna új asz-
faltot a szakasz…

A településhez kapcsolódó
program a
április 11-én délután a Faluház-
ban tartandó 20 éves évfor-
dulója, melyen a környékbeli
dalkörök is színpadra lépnek.

Községi Népdalkör

- pb -

A temetõ melletti árok is közmunka által tisztult meg.

Vöcköndön

Dó-
ber Tamás

kistelepülés-
ként a lakosság többségét
alkotják a szépkorúak, akiket
idén is tavasszal, március 28-
án köszöntöttek. A kora dél-
utáni rendezvényen elõbb

polgármester szólt
a megjelentekhez, majd a gye-

Idõseket köszöntöttek Vöcköndön

rekek lepték meg mondó-
kákkal nagyszüleiket. Idõspa-
ródiát adott elõ Annus és Esz-
ti néni, akik után a zalabé-
ri színes
mûsorának járt a taps. A
kulturális mûsort a kemend-
ollári

Lépcsõs Teátrum

Hóvirág Népdalkör

dalcsokra és a nyugdíjasdal
zárta.

– A település fontos esemé-
nye ez a rendezvény, ahol a
falu többsége mindig megjele-
nik. A rendezvényt már két hó-
nappal ezelõtt elkezdtük szer-
vezni, örülünk, hogy a közön-
ségnek tetszett a fellépõk mû-
sora. A helyi idõsek, Varga
Istvánné és Simon Lajosné
színdarabja mindenkinek meg-
lepetés volt – jegyezte meg
Dóber Tamás polgármester,
akinek a szervezésben

és kép-
viselõk és
segítettek.

A sütemények elkészítését
négy család ajánlotta fel, a
mûsort követõen pedig finom
uzsonna került az asztalokra.
Az önkormányzat minden szép-
korút virággal lepett meg, Dó-
ber Tamás polgármester külön
köszöntötte a falu legidõsebb
lakóját, a nemrégiben 88. élet-
évét betöltõ

nénit.

Bõdör
József Németh Norbert

Varga Henrietta

Varga Istvánnét,
Annus

Vöcköndön idén is meg-
tartják a hagyományos rendez-
vényeket: így a férfiak április
végén felállítják a település
májusfáját, melyet utána ki is
táncolnak. A fiatalság még a tél
elõtt összefogott és felújították
a faluház kritikus állapotban
lévõ tetõszerkezetének észak-
déli tájolású részét. A követ-
kezõ hetekben megszûntetik a
vizesblokk vizesedését és ha-
marosan szigetelést kap az
északi fal is. Falunapra ki sze-
retnék csinosítani a faluházat,
így a termek is új festést kap-
nak. Hosszú távon szeretnék
majd a teljes tetõszerkezetet
lecserélni.

Áprilisban pályázatot nyúj-
tanak be a több mint tíz éves
falugondnoki autó lecserélésé-
re, és tervben van a szõlõhegyi
pincesor jövõbeni villamosí-
tása is.

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

Pataki Balázs

A megjelentek megemlékeztek a már elhunyt vöcköndiekrõl is.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Észak-Nyugat Zala Hirde
ssen

nálu
nk !
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A húsvétra és a tavaszra
való készülõdés jegyében gyûl-
tek össze március 28-án

a falubeliek.
Az Ifjúsági Klubban tar-

tott foglalkozáson
virágkötõ segítségével

élõvirágból tavaszi asztal-

Kis-
páliban

Botos And-
rea

Húsvéti készülõdés Kispáliban
díszt, ajtókopogtató díszt ké-
szítettek.

A több tucatnyi résztvevõ ott-
honról és a helyszínen kapott
anyagokkal különbözõ techni-
kákkal díszítette a húsvét asztal
egyik jelképes díszét, a tojást.

Pb

Tavaszi és húsvéti díszek is készültek.

Február 28-án került meg-
rendezésre a

elsõ igazán nagysza-
bású rendezvénye, a farsang. A
farsangra meghívtuk a falu
apraját-nagyját, a rendezvény
este 6 órakor kezdõdött. Elõ-
ször a kicsik mutathatták meg
szebbnél szebb jelmezeiket,
akik közül mindenki jutalma-
zásban részesült. 20 órától kez-
detét vette a felnõttek részére
szervezett farsangi bál. A fel-
nõttek sem múlták alul a gye-
rekeket, ötletesebbnél ötlete-
sebb jelmezekben jelentek
meg. A hangulat fergeteges
volt, még a környezõ falvakból

Nemesapáti Ba-
ráti Kör

Maskarázás Nemesapátiban
is érkeztek a rendezvényre. Tíz
órakor kezdõdött a tombola-
sorsolás, ahol a nagy mennyi-
ségû felajánlásnak köszönhe-
tõen szinte mindenki nyere-
ménnyel térhetett haza. A bál
hajnalig tartott.

A visszajelzések mind po-
zitívak voltak, ezért a Baráti
Kör már töri a fejét, hogy mely
alkalomból lehetne még egy-
szer az embereket megmoz-
gatni. Emellett a tavasz fo-
lyamán is szeretnének jó
hangulatú hegyi túrákat, össze-
jöveteleket, közös fõzést szer-
vezni.

Tóth-Takács Szabina

Ötletes jelmezekben múlatták az idõt.

Nagypáliban

Nagy-
páli Nyugdíjasok Közössége
Egyesület

március 6-án
kánkán produkcióval, Gedeon
bácsi történetének felelevení-
tésével és a Piás Nõvérkék fellé-
pésével vette kezdetét a

által szervezett elsõ
nõnapi bál. Az összejövetelre
megtelt a faluház és mindenki
saját süteményével kínálta meg
a szomszédos asztaloknál ülõket.

– Korábban rendszeresen
felléptünk a tánccsoportunk-
kal és most a nõnap alkal-
mából újból elõadtuk a kánkán
mûsort. A Gedeon bácsi pro-
dukcióban pedig tényleg min-
denki nyugdíjasként szerepel.

Nõnapi összejövetel Nagypáliban
Lendületben a nyugdíjas egyesület

Tavaly negyvennégyen fizettek
be tagdíjat, már be is jegyez-
tettük az egyesületet, amit az
önkormányzat is támogat. Bor-
kóstolóval egybekötött kirán-
dulást tervezünk, és együtt
szeretnénk részt venni a Kis-
páliban megrendezendõ térsé-
gi túraversenyen is. Az influen-
zás idõszak után a háziorvo-
sunkat meghívjuk egy egész-
ségmegõrzõ elõadásra. Nyáron
szeretnénk többször összejön-
ni az Innovációs Központban
létrejövõ pincénél – foglalta
össze ,
az egyesület vezetõje.

Szekeres Istvánné Edit

Pataki Balázs

Újból felléptek a kánkánosok.
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Tényfeltáró bizottságot ala-
kítottak . E testü-
let feladata, hogy megvizsgálja
a falu egykori külterületeinek

csatolásának
körülményeit.

Az ügy elõzménye – Zala-
egerszeg hivatalos tájékoztatá-
sa szerint –, hogy 2008-ban
Zalaegerszeg és Pethõhenye
megállapodást kötött az utób-
bi település külterületének
megyeszékhelyhez való csato-
lásáról. Errõl korábban nép-
szavazás döntött az érintett
területeken. A falu képvise-
lõ-testülete felhatalmazta a
polgármestert a megállapo-
dás aláírására, de õ ezt nem
tette meg.

A város pert indított, ezt
jogerõsen megnyerte. A külte-
rületek Zalaegerszeghez kerül-
tek. A megyeszékhely 5,3 mil-

Pethõhenyén

Zalaegerszeghez

Tényfeltáró bizottság Pethõhenyén
Az átcsatolások körülményeit vizsgálják

lió forint igazgatási szolgálta-
tási díjat fizetett, ami elkerül-
hetõ lett volna, ha Pethõhenye
polgármestere aláírja a megál-
lapodást. A falu kérte a kárté-
rítés címén jogerõsen megítélt
5,3 millió forint elengedését,
de ehhez nem járult hozzá az
egerszegi képviselõ-testület,
de részletfizetési lehetõségét
biztosított a pethõhenyei ön-
kormányzatnak.

, a falu polgár-
mestere szerint az eljárások
során több furcsa dolog tör-
tént. Ezek tisztázására alakí-
tották meg a tényfeltáró bi-
zottságot.

A riportsorozat ke-
retében foglalkozik a közeljö-
võben az üggyel. Cikkeinket
honlapunkon olvashatják:
www.zalatajkiado.hu.

Deák István

Zalatáj

z.t.

Az alábbi közleményt kap-
ta kiadónk

:
„Tájékoztatjuk a közvéle-

ményt, hogy gyanú merült fel
arra vonatkozóan, hogy 2013.
január 1-jét megelõzõen Al-
sónemesapáti Önkormányza-
tát ismeretlen személy anya-
gilag megkárosította.

Alsónemesapáti
Önkormányzatától

Megkárosították az önkormányzatot
Feljelentés ismeretlen személy ellen

Az ügyben Alsónemesapá-
ti Képviselõ-testülete felje-
lentést tett a Zalaegerszegi
Rendõrkapitányságon.

Az ügy további részletei-
rõl csak a nyomozati szakasz
lezárulta után áll módunkban
információkat adni.”

Az ügyre a késõbbiekben
természetesen visszatérünk.

Testületi ülésen döntöttek a bizottság megalakításáról.

Vajon meddig kell még várni?

Lapzártáig (2015. április 7., 10.00 óra) változatlan volt a helyzet
a Zalán.

Fotók: ZalatájFotók: Zalatáj

Azt mondják, hogy lassú
víz partot mos. Esetleg usza-
déktorlaszt. De nem a ,
nem a

illetékességi
területén.

Négy éve bombázzuk a
hivatalokat észrevételünkkel.
A Zala folyó és

közötti szakaszán
lévõ ocsmány, undorító usza-
déktorlasszal.

A cikkekre nem volt reak-
ció. Közérdekû bejelentésünk-
re végre válaszoltak. Íme:

„A Zala vízfolyáson Pethõ-
henye és Zalaszentiván közötti
szakaszon képzõdött uszadék
torlasz szemlézése a múlt hé-
ten megtörtént. A torlasz meg-
közelítéséhez és eltávolításá-

Zalán
Nyugat-dunántúli Víz-

ügyi Igazgatóság

Zalaszentiván
Pethõhenye

Zala, a szennyes folyó
A hivatal szerint már intézkedtek

hoz szükséges a parti menti
réteken való áthaladás (mun-
kagéppel), azonban ez az utób-
bi idõszak szélsõséges csapa-
dékos idõjárása miatt jelenleg
nem lehetséges, viszont, amint
a réten a biztonságos közle-
kedés feltétele megteremtõ-
dik, úgy a Nyugat-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság haladékta-
lanul gondoskodik az uszadék
eltávolításáról.

A fényképeken látott »hab-
képzõdésnek« – a beküldött
fényképek tanúsága szerint 1-2
m – természetes oka is lehet,
azt az õsszel a folyóba hulló
falevelekbõl kioldódó vegyüle-
tek (Humin-sav) is okozhatják.

Szombathely, 2015. február
27. napján

2

Tisztelettel:
Engi Zsuzsanna

osztályvezetõ”

Az idõjárás ugyan kedve-
zett volna a beavatkozásnak,
de nem történt semmi.

Két héttel ezelõtt a Zala
partján kivágott fákat egyéb-
ként gépkocsi szállította ki
errõl a területrõl. A „bizton-
ságos közlekedés feltétele
megteremtõdött” tehát. Csak
éppen nem a szennyezés el-
távolítása érdekében.

Április másodikán ezért
újabb levelet küldtünk az igaz-
gatóságnak. Ezt a választ kaptuk:

„Tisztelt Ekler Elemér Úr!
A Zala vízfolyás említett

szakaszáról a Zalaegerszegi

Szakaszmérnökség tájékoz-
tatása szerint a mederben
lévõ uszadék torlasz eltá-
volításra már tett intézkedé-
seket.

Szombathely, 2015. április 2.
Üdvözlettel:

Engi Zsuzsanna
osztályvezetõ”

Az email érkezése után
megnéztük a helyszínt, a Zalát.
Semmi sem történt.

A hivatalban talán tényleg
tettek már intézkedéseket. Mond-
juk bejelentésünket az író-
asztal felsõ fiókjából az alsóba
tették.

A szennyezõdés azonban
maradt.

E.E.
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Újságírók lepték el az
március 13-án

eger-
vári várkastélyt

Sajtóünnep a várkastélyban

este néhány órára.
a térség országgyûlési

Manninger
Jenõ,

Köszönet az újságíróknak... Jobbról Manninger Jenõ, Zsuppán
Beáta és Gyerkó Gábor.

Kispáli

pb

is részt vett a Hon-
védelmi Minisztérium által
meghirdetett „A mi Március
15-énk!” elnevezésû program-
ban, melyet azon települések
számára hirdettek meg, ahol
Kossuth Lajosról, Petõfi Sán-
dorról vagy Március 15-rõl ne-
veztek el közterületet.

Kispáliban március 15-én a
Kossuth Lajos utca jelzõtáblá-
ját díszítették fel a gyerekek
által készített zászlókkal és az
országos programhoz kapcso-
lódva pontban 15 órakor
együtt szavalták el Petõfi Sán-
dor versét, a Nemzeti dalt.

Ünnepi megemlékezés Kispáliban

A gyerekek által készített zászlók kerültek a Kossuth utcai
táblához.

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Pár éve nagy divat volt
húsvétkor 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, hiszen nem maradhat
örökké a lakásban. Ez az érv
azért mûködött, mert a gye-
rekek nem találtak rá meg-
oldást.

A következõ évben a gye-
rekek már rutinosan vágtak
neki az élõ nyuszi projekt-
nek. Taktikát változtattak, a
nagyin keresztül indultak tá-
madásba. A nagymamák ne-
hezen tudnak ellenállni az
unokáknak - engedékenyeb-
bek. A sok könyörgés ha-
tására a nagyi megígérte,
hogy majd vigyáz a nyúlra
húsvét után. Már csak apát
kellett meggyõzni.

Csaba, hogy rövidre zár-
ja a könyörgést, feltette a
végsõ kérdést: - Mi lesz a
nyúllal? Legnagyobb döbbe-
netére volt rá megoldás: a
nagyi vigyáz rá! Csaba nem
erre a válaszra számított.
Döbbentében csak ennyit
tudott mondani: – Ha a
nagymama megígérte, ak-
kor lehet...

Másnap már hajnalban
izgatottan készültek a gye-
rekek – jön a nagyi, indul-
nak a nyúlért. A tenyésztõ-
nél volt mindenfajta nyuszi,
fehér, tarka, még fekete is. A
gyerekek sokáig nem tudtak
választani. A nagyi a tanács-
talanságot látva egy gyakor-
latias érvvel próbálta a dön-
tést segíteni: Ne a tarkát vá-
lasszátok! Annak nem jó a
húsa …

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Majd a nagymama…

képviselõje, ,
Egervár polgármestere és

, a várkastély sajtó-
fõnöke megköszönte a térség-
ben élõ újságírók, rádiósok,
tévések, fotósok, operatõrök
odaadó munkáját, amely min-
dig is jellemzõ volt a részükrõl,
akár Egervárról, akár a várkas-
télyról legyen szó.

A sajtófogadáson
, egervári énekes egy

Kormorán dalt adott elõ az
újságíróknak. A sajtómunkatár-
sak helyi finomságokat kóstol-
hattak az egervári
étteremnek köszönhetõen és

mé-
zeskalács szívecskéit kapták
ajándékba, amelyeket kizáró-
lag erre a napra készített el a
helyi kézmûves.

Gyerkó Gábor
Zsup-

pán Beáta

Balázs
Henrietta

Rózsakert

Béresné Dormán Ibolya

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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Jelentkezés és regisztráció:

TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

Tel./fax: 92/510-159

Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70

E-mail: titzala t-online.hu

Honlap: www.titzala.hu

Nyilvántartásba vételi szám:

E-000803/2014

@

Szerezzen képesítést

tanfolyamainkon!

Befektetés a jövõbe!

Induló tanfolyamaink:
Targoncavezetõ,

Emelõgép-vezetõ,

Földmunkagép-vezetõ,

Tûzvédelmi szakvizsga.

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

Lényegében újoncként sze-
repel a megyei I. osztályban a

csapata,
noha az egyesület a kilencve-
nes évek végétõl már szerepelt
a megyei elsõ osztályú bajnok-
ságában. Az óvatosabb szurko-
lók a tavalyi bajnokot talán
stabil középcsapatként képzel-
ték el, azonban a megerõsített
együttes az élmezõnyben sze-
repel és rendre olyan skalpo-
kat gyûjt be, amire már többen
felkapják a fejüket.

– Rengeteg szakmai és hát-
térmunka van a jó szereplés
mögött, a csapat fegyelmezett,
hozza a tõle elvárható eredmé-
nyeket. Reméljük, hogy meg
tudunk ragadni minimum a
hatodik helyen, a bajnokság
kezdetekor is ez volt az elvárás.
Ha a dobogó közelben tud-
nánk végezni, az már igen
szép siker lenne. Kialakult egy

Csács-Nemesapáti SE

Fontos szerepet szánnak az utánpótlásnak
Stabil élcsapattá vált a Csács-Nemesapáti SE

hatcsapatos élboly, tagjai több,
mint tíz ponttal elhúztak a
középmezõnytõl. Lenti, And-
ráshida, Hévíz, Csesztreg és
Gellénháza mellett mi is tagja
vagyunk ennek az élmezõny-
nek. Ebben az osztályban más
a csapatok háttere, infrastruk-
túrája, a játékvezetõk is job-
bak, nem hibáznak nagyokat.
Nyolc városi csapat mellett kell
helyt állni. A városrészi önkor-
mányzat is segít bennünket, de
a Nemesapáti Önkormányzat
támogatása nélkül nem tud-
nánk létezni – fejtette ki

, az egyesület ne-
mesapáti alelnöke.

Az alelnök az egyesület éle-
tében bekövetkezõ változásról
is beszámolt:
magánéleti és munkahelyi el-
foglaltság miatt a jövõben nem
tudja vállalni az elnöki meg-
bízatással járó teendõket, így
gondoskodni kell a pótlásáról.
Az utánpótlásban a Bozsik-
program keretein belül és az

Hor-
váth János

dr. Sinkó Vilmos

U15, U17, U21 csapatoknál
közel 130 gyermek versenyez a
klub színeiben. Egyes korosz-
tályok nagyon jól szerepelnek,
több fiatal koránál idõsebb
csapatban szerepel, így még
szokniuk kell a magasabb osz-
tály erõviszonyait.

– Kialakult az elsõ hat csa-
pat mezõnye, kudarc lenne, ha
lejjebb csúsznánk. A botlások
benne vannak a pakliban,
mert ez egy amatõr csapat. Fõ
riválisaink a Gellénháza és a
Csesztreg, a dobogón a városi
csapatok között Lenti, András-
hida, Hévíz sorrendet várok. A
játékosok között vannak egye-
temisták, két mûszakban dol-
gozók, de így is minden edzé-
sünkön legalább tízen vannak.
Éppen azért van hetente há-
rom edzés, hogy mindenki
meg tudjon jelenni rajtuk –
tette hozzá Csács
városrészi alelnöke.

Az egyesület sikeresen sze-
repelt a TAO pályázat több te-
rületén is, viszont a kifizetésre
még várni kell. A fejlesztési ter-

Lukács Péter

vek között továbbra is szerepel
a kispadok felújítása, lelátó
kiépítése, s a világítás korsze-
rûsítése. Nagy terv a tekepálya
összeépítése a sportöltözõvel,
melynek vázlatait a csapat egy-
kori játékosa, épí-
tészmérnök készíti. A két épü-
let közé fedett, zárt folyosó
jönne létre, melynek végén
nõi és férfi wc épül. A teke-
pálya új lapos tetõt kap, mely-
rõl a futballmérkõzések meg-
tekintésére is lehetõség nyílik.
A tekepálya belsõ felújítására
szintén pályázati forrást keres-
nek… A klubház felújításakor a
bejárat fölé került a csapat in-
dulójának is választott Lord - Itt-
hon vagy otthon zeneszám cí-
me. Az együttes közelmúltbeli
zalaegerszegi koncertjekor a
klub vezetõi átadták a klubház-
ról készült képet, melyet a ze-
nekar tagjai örömmel fogadtak.

A www.zalatajkiado.hu kép-
galériájában megtekinthetik
képeinket a Csács-Nemesapáti
SE - Nagykanizsa mérkõzésrõl.

Bor Tamás

Pataki Balázs

A saját nevelésû Szeglet Krisztián (labdával) pályafutása példa
lehet az ifjúságnak is.
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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

A a
valamint a

támogatást nyert a LEADER Térségek
közötti együttmûködés jogcím keretében megvalósuló

címû
projektjéhez.

Projektünk célja a Göcsej és Õrség tájegység gasztronómiai
értékeinek elõtérbe helyezése, valamint a helyi termék elõállítók
tevékenységének segítése egy értékõrzõ hálózat kiépítésével.

Partnereinket a program keretén belül létrehozott online
portál, webshop – www.zamatporta.hu – szolgáltatásaival támo-
gatjuk, melyen keresztül a tájegységre tipikusan jellemzõ ter-
mékek értékesítését végezzük.

A Zamatporta értéket közvetít, amely megjelenik tartalom-
ban, minõségben, helyben, idõben, térségben és tájegységben.

A Zamatporta a minõséget a tartalomban találja meg, legyen
szó alapanyagokról, vagy elkészítési, tartósítási eljárásokról.
Termékeink modern technológiával, minõsített folyamatokon ke-
resztül, de hagyományos módon készülnek, megõrizve értékes
vitamin, ásványi anyag és nyomelem tartalmat.

Értékrendünk fókuszában szerepelnek a tájegységekre is
jellemzõ alapanyagok, ezért fõként tájegységi növények, gyü-
mölcsök feldolgozását és értékesítését végezzük, különös te-
kintettel az õshonos, illetve a vadon termõ gyümölcsökre és
gombákra.

A honlapon elérhetõek lesznek a vidék jellegzetes gyümölcs
és zöldség készítményei - lekvárok, aszalványok, levek, ecetek
és olajok - kedvezõ élettani hatásuk bemutatásával, valamint a
felhasználásukkal elkészített receptek.

További információkért kérjük, látogasson el honlapunkra:
www.zamatporta.hu - a helyi ízek otthona!

Zala Megyei Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft., Gö-
csej-Hegyhát LEADER Egyesület, Népi Mesterségek
Mûhelye Egyesület

„Érték-
õrzõ hálózat - Térségi Tipikus Termékcsaládok fejlesztése, a
kistérségi egyedi értékek revitalizálása érdekében”

Zamatporta - a helyi ízek otthona

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 e-mail: zalataj@zelkanet.hu•

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!

Jelentkezési lap

2015. május 9. 10.00 óra Kispáli

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-
nénk, hogy a szervezõk vegyenek figyelembe:……………
…...………………………………………………………………………………
...…………………………………………………………………………………
…………………………..................................................................
Dátum:…………………..

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

Visszaküldendõ: Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás
8912. Nagypáli Arany J. u. 26.
Beérkezési határidõ: 2015. április 30.

az Ifjúsági Természetjáró Túraversenyre és
Fõzõversenyre

Az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás és Kispáli
község Önkormányzata

A túrversenyen való részvétel feltételei:

A verseny kezdési idõpontja: 2015. május 9. 10,00 óra
Gyülekezõ a Sportpályánál (Kispáli ,József A. út. 2.)

9,30 órától
Kispáli- Sportpálya

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

a

hagyományokhoz híven az idei évben is megrendezi 2015.
május 9-én az

A 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, illetve a csapatokban minél több korosztály

képviselteti magát.

A túra indulási helye:

Bõvebb felvilágosítást és tudnivalókat a helyszínen
adnak a szervezõk.

Jelentkezési lapok visszaküldését Kistérségi

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

IFJÚSÁGI TERMÉSZETJÁRÓ TÚRA ÉS
FÕZÕVERSENYT.

szervezõk

Meghívó!

Túraverseny Kispáliban!
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Lazítson, pihenjen a

Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!

Felnõtt belépõ: 1 600 Ft

Gyermekeknek 14 éves korig : INGYENES!

Gyermek belépõ : 800 Ft

Felnõtt belépõ : 2 500 Ft

(hétköznapokon)

(3-14 éves korig, szombat-vasárnap és ünnepnapokon)

(pezsgõfürdõ és szauna használattal)

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo

furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-320

Az akció április 20-ig vagy a készlet erejéig tart! Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

Tavaszi szekrénysor - vásár!

Messina szekrénysorMessina szekrénysor

Oslo szekrénysorOslo szekrénysor

Komfort szekrénysorKomfort szekrénysor

Tokyo szekrénysorTokyo szekrénysor

128.900 Ft

153.800Ft

128.900 Ft

111.900 Ft

134.200Ft

111.900 Ft

131.000 Ft

156.800Ft

131.000 Ft

119.500 Ft

143.200Ft

119.500 Ft

Vörös tojótyúkok

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

Akció
Zalaszentgrót piac

2015. április 11., 10 órakor

Házhoz szállítva

600 Ft/db

700 Ft/db


