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Kistérségi havilap

Társulásból egyesület?
Gõsfán üléseztek
Január 27-én Gõsfán tartotta soros ülését az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás.
Farkas Tiborné, a házigazda
település
polgármesterének
köszöntõje után Gyerkó Gábor, a társulás alelnöke ismertette a legutóbbi ülés óta eltelt
idõszak eseményeit.
Az ülésen ismételten szóba
került a társulásból egyesületté
alakulás ötlete. Ez azért is célszerû lenne, mert így nagyobb
pályázati részvételre lenne lehetõség, s ezek sikeressége
esetén nagyobb forrásokhoz
jutnának. Az ülésen megfogalmazódott, hogy gátolja ezt a
törekvést az, hogy több település csak papíron tagja a társulásnak, az üléseken nem je-

lennek meg képviselõik, gyakorlatilag nem vesznek részt a
konkrét munkában.
Az ülésen elfogadták a
2016. évi költségvetést és a
munkatervet.
A társulás hagyományos
rendezvényei közül ezúttal elmarad az egervári vásár. A
kistérségi borversenyre április
9-én Kispáliban kerül sor. A
túraverseny házigazdája ezúttal Vasboldogasszony, idõpontja május 7. A kistérségi ifjúsági és kulturális találkozónak egyelõre csak tervezett
idõpontja van (június 11.), házigazdája még nincs. A térségi
vers,-mese és prózamondó
versenynek november ötödikén Nagypáli ad otthont.

Tavaly Kispáli volt a túraverseny házigazdája, idén Vasboldogasszony ad otthont neki.
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Programokban dús évkezdet Egerváron
Gyarapodik a lakosság, összegyûlnek az anyukák
A múlt év végén második
alkalommal zajlottak nagy sikerrel az adventi hetek Egerváron, melynek hatására a
programot idén is folytatják.
Az iskolában karácsonyi ünnepségekkel zárták az évet és
az ünnepre való készülõdés jegyében a faluházban december 19-én gyöngyfûzõ és mézeskalács-készítõ foglalkozást
szerveztek. Az Együtt Egervárért Egyesület tagjai lángossal vendégelték meg a gyerekeket. A faluház egyre inkább megtelik tartalommal és
programokkal, teljesen elkészült a konyha, tavasszal pedig
a parkosítás és tereprendezést
terveznek.
– Továbbra is népszerû a
személyi edzõ vezetésével hetente kétszer zajló torna, ami
idén is folytatódik. Az önkormányzat szervezésében rendeztük meg a Kultúra Napját,
amire az Aranykapu Zenekart
hívtuk meg, amely közel egy
órás mûsorban adott elõ megzenésített verseket, mondókákat. Az óvodások és alsó tagozatosok közül kísérõikkel
több, mint százan vettek részt
a programon – összegzett
Gyerkó Gábor polgármester.
Január 11 és 15 között az
iCC Iskolai Fenntarthatósági
programját tartották az Egervári László Általános Iskolában, ahol a diákok a délutáni
foglalkozásokon a fenntarthatóság fogalomkörével való
ismerkedés mellett a globális
klímaválság hatásáról és megoldási lehetõségeirõl is tájékozódtak. A papír, a mûanyag,
a gumi, az üveg és a fém újrahasznosítási módszerei mellett a hallgatóságnak Köcse
Tibor, Nagypáli polgármestere
tartott elõadást a településükön megvalósult megújuló
energiákat érintõ fejlesztésekrõl és bemutatta a község biogáz meghajtású autóbuszát is.
A gyermekek filmvetítésen ismerkedtek az élõvilág sokféleségével, interaktív játékokon szereztek további ismereteket és rajzverseny próbál-

ták meg elképzelni a jövõ környezetét.
– A gyerekeket ez a program takarékos és környezettudatos életmódra is tanítja. Zárják el a csapot, szelektíven gyûjtsék a szemetet, tegyenek azért,
hogy a környezetünk 30 év
múlva is élhetõ legyen. A program aktualitását adta, hogy
már energiát termelnek az iskola tornatermén elhelyezett
napelemek, amelyeknek köszönhetõen kevesebb áramot
kell fogyasztani. A gyerekek
megismerték a napelemek mûködését, az iskolai csapokra
pedig víztakarékossági szûrõket szereltek fel – említette
meg a program hasznossága
kapcsán Gyerkó Gábor.
Január 25-én a helyi kisgyermekes szülõk kezdeményezésére elsõ alkalommal
rendezték meg a zenebölcsit,
ahol az egervári gyerekek és
szülõk is megismerkedhettek
egymással és kellemes délelõttöt töltöttek el együtt. A program sikerének köszönhetõen a
folytatásban minden hónapban kiválasztanak egy-egy délelõttöt. Január 28-án Bella
Anett védõnõ szervezésében
szintén a faluházban rendezték meg a Baba-Mama Klub
összejövetelét. Ehhez kapcsolódóan Gyerkó Gábor polgármester örömmel számolt be a
lakosság gyarapodásáról: 2015ben tíz gyermek született Egerváron, idén eddig hat kismama
várja babájának világrajövetelét.
Egy társaság rendszeresen
jár a faluházba ping-pongozni,
így adta magát az ötlet, hogy
amatõr asztalitenisz versenyt
rendeznek a faluházban, melyet január 30-án tartottak. A
versengés két asztalon, közel
húsz fõ részvételével zajlott.
Február 6-án közös farsangot
rendeznek, egy hétre rá, február 13-án a környék legsikeresebb alapítványi bálját tartják az általános iskola javára
annak tornatermében.
A településhez kapcsolódó
hír, hogy az önkormányzat 25
köbméter szociális tûzifa be-

A Kultúra Napját jövõre még szélesebb körben tartanák meg.

Nagy sikere volt az elsõ alkalommal megrendezett zenebölcsinek.
szerzésére nyert támogatást, mányzat saját fáját is feldolmelyet helyi vállalkozótól sze- goztatta, melybõl így további
reztek be. Január elsõ hetében öt család kapott 3-3 köbméter
kilenc rászoruló család kapott tûzifát.
így fûtõanyagot. Az önkorPataki Balázs

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

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

Elérhetõségeink:

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
30
Nyitva tartás: h-p.: 7 -11, 12-17 sz.: 8-12

•

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Elfogadták a 2016. évi költségvetést

A közgyûlés tájékoztatást kapott a Magyar Nemzeti Vidéki
Hálózat feladatairól és tevékenységérõl.
A Zala Megyei Közgyûlés
2016. január huszonnyolcadikai ülésén a testület a közgyûlés vidékfejlesztési feladatköréhez kapcsolódóan tájékozódott a Magyar Nemzeti
Vidéki Hálózat (MNVH) feladatairól és tevékenységérõl,
amely szorosan kapcsolódik a
Vidékfejlesztési Operatív Program (VP) megvalósításához. A
tájékoztatóban kiemelték, hogy
a 2014-2020-as idõszakban Magyarországon a NUTS 3 szintû
megyék képezik a fejlesztéspolitika területi alapegységeit.
A szervezet célja, a vidék
társadalmi-gazdasági fejlõdése,
a felzárkóztatás, a támogatási
források hatékony felhasználása, valamint a gyakorlatorientált térségközi és nemzetközi kapcsolatok kiépítése, a
magyar nemzeti érdekek és
értékek európai képviselete,

összhangban áll a Zala Megyei
Önkormányzat fejlesztési elképzeléseivel. Ennek jegyében
a megyei önkormányzat vezetésének támogatásával már
2015 szeptemberétõl létrejött
a Zala Megyei Vidékfejlesztési
Mûhely, melynek keretében
havi rendszerességgel találkoznak a vidékfejlesztésben érintett partnerek, melyek között
kiemelt szerepük van a Leader
Helyi Akciócsoportoknak. Az
MNVH kiemelt feladatának tekinti a Vidékfejlesztési Program folyamatos ismertetését,
minél szélesebb partneri kör
bevonását a közös munkába,
területi felelõse közremûködésével rendszeres tájékoztatókat tart a megyében, valamint
keresi az olyan projekteket,
amelyek a megyére jellemzõ
erõforrásokra építve új munkahelyeket teremtenek. A me-

gyei TOP és a VP számos területen kapcsolódik egymáshoz, többek között mindkettõben kiemelt célként jelenik
meg a helyi termékek piacra
jutásának támogatása.
Tekintettel arra, hogy a
Terület- és Településfejlesztési
Operatív Programban a Magyar Államkincstár (MÁK) látja el a közremûködõ szervezeti
feladatokat, a közgyûlés tájékoztatást kapott a szervezet
Zala Megyei Igazgatóságának
mûködésérõl és a feladatra
való felkészülésérõl. Szabóné
Mileji Ágota elmondta, hogy 8
új munkatársat vettek fel és
képeztek ki a TOP-hoz kapcsolódó feladatok ellátására. A
megyei irodák ügyfélszolgálatot mûködtetnek majd, a pályázók és kedvezményezettek
segítése érdekében, közvetlen,
intenzív kapcsolatot tartanak a
kedvezményezettekkel, õk végzik a szerzõdések megkötését,
nyomon követik a projektek

megvalósulását, kezelik a kifizetési kérelmeket, valamint
helyszíni ellenõrzéseket is végeznek. Összességében arra
törekednek, hogy az így kialakuló egyablakos, integrált ügyfélszolgáltatás keretében minden lehetséges segítséget megadjanak a rendelkezésre álló források hatékony felhasználásához.
A közgyûlés elfogadta a Zala Megyei Önkormányzat 2016.
évi költségvetését 492 966 000
forintos bevételi és kiadási
fõösszeggel.
Elfogadták az önkormányzat tulajdonában álló Zala
Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit
Kft. 2016. évi üzleti tervét,
melynél Bali József ügyvezetõ
igazgató hangsúlyozta, hogy
mivel az alapvetõen projektek
lebonyolításában való közremûködésre épül, a társaság
bevételeit minél nagyobb részben pályázati pénzekbõl kívánják biztosítani.

Jelmezkészítés farsangra

Legtöbben a megszokott szemüvegformát választották.

www.zalatajkiado.hu

Borongós, ám mégis szép
téli januári szombat délután
Nagypáliban.
A faluházában közösségi
programra gyülekeznek a
gyerekek és szüleik. Számukra
a hét elején kézbesített
meghívó már ismerõs volt,
hisz a hagyományoknak megfelelõen a korábbi években
megszokott játszóházak sorozatában a farsangi következett.
A falu közmûvelõdés szervezõje már elõre készült, hogy
a gyerekek és az õket segítõ
szüleik a farsangi jelmezes fel-

vonulásra elkészíthessék jelmezeiket.
A szülõk segítségével szépen alakultak a különbözõ alakokat formázó jelmezek. Elsõsorban legtöbben a farsangi
bálokban megszokott díszített
szemüvegformát választották,
de voltak állatfigurákat utánozó arcformák is. Amire elkészültek a gyerekek a munkákkal,
addigra a szabadban a tél megrázta párnáját és sûrû hóesés
közben fehér paplannal borított be mindent a gyerekek nagy
örömére. Ettõl még emlékezetesebb lett a szombat délután.
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Meghitt ünnep Vöcköndön
A kultúrházban meghitt készülõdés mellett a szokásokhoz híven feldíszítettük a karácsonyfát. Az elmúlt évekhez
hasonlóan a gyönyörû fát ezúttal is a Póczak-család ajándékozta Vöckönd közössége számára. A gyermekekkel és szüleikkel elõzõleg készített díszeket közösen tettük fel a fára.
A Deák Ferenc Megyei Könyvtártól kapott adományból a
vöcköndi önkormányzat Dóber Tamás polgármester vezetésével karácsonyi kerámia
díszeket öntött, amit a gyerekek nagy örömmel festettek ki,
majd haza is vihettek.
Béresné Dormán Ibolya
vezetésével közös mézeskalács

díszítést is szerveztünk, a süteményeket mindenki szintén
ajándékba kapta. A gyermekek
szavalással és énekkel kedveskedtek a szeretteiknek és a
megjelent vendégeknek, az
önkormányzat vezetõsége teát,
süteményt és forralt bort szolgált fel. A szép este zárásaként
Dóber Tamás meggyújtotta a
falu adventi koszorúján a négy
gyertyát, majd karácsonyi énekeket énekeltünk és egymásnak áldott ünnepeket kívánva
tértünk haza otthonainkba.
Köszönet Vöckönd Község
Önkormányzatának és a Deák
Ferenc Megyei Könyvtárnak.
Lukács Lászlóné,
az N.M.I. munkatársa

Béresné Dormán Ibolya vezetésével közös mézeskalács díszítést szerveztek.

Zalaszám, a kultúra mecénása
A IV. Zalaegerszegi Szalon megnyitásával, koncerttel és elismerõ díjak átadásával ünnepelte a zalai
megyeszékhely a Magyar Kultúra Napját. A jeles ünnepen dr. Szász Péter, a Zalaszám Informatika Kft.
ügyvezetõ igazgatója vehette át a cégnek ítélt Kultúra
Mecénása Díjat.

Szép karácsonyi díszek készültek.

Cégünk a feldolgozás mellett nagy hangsúlyt
fektet a saját körben végzett
kiskereskedelmi értékesítés ellátására,
jelenleg is folyik bolthálózatunk,
valamint ehhez kapcsolódó kiskereskedelmi
boltpartneri körünk bõvítése.
Fotó: Seres Péter
Balaicz Zoltán átadja a díjat dr. Szász Péternek.
Zalaegerszegen a Városi
Hangverseny- és Kiállítóterem
adott otthont az önkormányzat által szervezett ünnepi gálaestnek. A 21 mûvész alkotását felvonultató tárlat megnyitását és a Zalaegerszegi Szimfónikus Zenekar koncertjét
követõen Balaicz Zoltán polgármester elismerõ okleveleket adott át kulturális és közmûvelõdési szakembereknek.
Az eseményen került átadásra a Kultúra Mecénása
Díj is, melyet Zalaegerszeg
kulturális életének támogatá-

sában játszott meghatározó
szerepe, valamint a mûvészeti események, közösségi rendezvények, és a színházi élet
példaértékû támogatásának
elismeréseként a Zalaszám
Informatika Kft.-nek ítélt a
város közgyûlése. A díjat dr.
Szász Péter ügyvezetõ igazgató vette át.
A megtisztelõ kitüntetés
mellett Nagy Kálmán festõmûvész Balatoni emlék címû
alkotása is az elismerés részét
képezte.
(x)

A bolti értékesítésben saját feldolgozású marhahúsok,
valamint minõségileg ellenõrzött egyéb húsipari termékek
forgalmazása folyik. Megtalálhatóak szárnyas, valamint
sertéshúsok, továbbá egyéb húsipari termékcsoportok
minõségi kiegészítõi.

• friss tõkesertés csontozása naponta
• marhahús beszállítás heti több alkalommal
• egyedi kapcsolattartás viszonteladó partnerekkel
• egyedi igények kielégítése elõzetes megrendelés alapján

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Platán sor 6.
Zalaegerszegi üzletünk nyitva tartása:
• Hétfõ, kedd: 6:30 - 17:00
• Szerda, csütörtök, péntek: 6:30 - 18:00
• Szombat: 6:30 - 13:00
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Csodás betlehemmel várták az ünnepet Nemesapátiban
A nemesapáti templom régi betleheme már öt évtizede
ékesítette a karácsonyi szentmiséket, azonban eljött az idõ,
hogy egy kicsit megújuljon,
megszépüljön. A munka a
helybéli Takács Attilát, valamint feleségét, Grétit, és fiúkat, Tamást „találta meg”.
– Otthon már van egy asztali betlehemünk, ami nagyon
megtetszett az atyának, így jött
a felkérés, hogy vállaljuk el egy
nagyobb készítését a templomba. Mind a hárman kivettük a részünket a munkából.
Már nyáron nekiálltunk, megterveztük az egyes részeket, de
az érdemi munka a közelgõ
ünnep hangulatában, az adventi hetekben zajlott. A meglévõ szobrokhoz alakítottuk ki
az épületet, a tervezést Gréti
végezte, a kivitelezést pedig a
fiammal csináltuk – árulta el
Takács Attila.

– Az itt látható megújult
betlehem a család ajándéka,
amiben a szívük és a lelkük is
benne van. Az adventi idõszakban szinte minden nap dolgoztak vele, olyan szép lett,
hogy karácsony éjszakáján ennek ragyogni kell. Ez a betlehem a valóságot tükrözi, így
nézhetett ki Krisztus szülõhelye – mondta áhítattal Szeghy
Csaba atya.
Az új betlehem Advent negyedik vasárnapján került a
templom oltára elé, amit
Szenteste már megcsodálhattak az éjféli szentmisén résztvevõ hívek. A Takács-család által megálmodott új istálló alját
forgáccsal bélelték, elõterét
mohával, hátfalát kövekkel díszítették. A karám mellé fával
teli tároló épült, ami elõtt
kicsinyke szekér várja, hogy
megrakják. Az udvaron a kerítésen túl fenyõfa díszeleg, és

Szép ajándékot kapott az ünnepre a templom – mutatja Szeghy
Csaba atya.
élethû itatóból oltja szomját a
tehén és gémeskútból húzzák
fel a vizet. A makett ötletgazdagsága a súlyában is megmutatkozik, huszonöt kiló követ
építettek bele, így közel má-

zsás súllyal bír a templomi
Szent Család otthona. A betlehemi királyok, pásztorok, állatok régi figurái Darab Éva
keze nyomán újultak meg.
Pataki Balázs

Kirándulás Vörsre
A Nagypáli Nyugdíjasok
Közössége Egyesület szervezésében december 22-én megnéztük a híres vörsi betlehemet. A karácsonyi hangulathoz
jól illeszkedõ kirándulást az
önkormányzat is támogatta, a
tulajdonát képezõ földgáz üzemû környezetbarát Mercedes
Citaro autóbuszt térítésmentesen biztosította a program
lebonyolításához. Vörs, a KisBalaton fõvárosának is nevezett mintegy ötszáz fõs zsáktelepülés Balatonszentgyörgy
szomszédságában. Területileg
aprócska a falu, mégis országos, sõt nemzetközi hírnévre

tett szert, mivel itt épül fel
minden évben a falusiak összefogásából a híres templomi
betlehem. Az életszerûen elkészített betlehemet 1948-ban
Futó Tibor építette meg elõször, akkor még csak kis méretben. Az 50-es években egy
kezdeményezés hatására a vörsi templom Jézus Szíve oltárt
lebontották és annak a helyére
egy nagyobb méretû betlehemet építettek. 1980-1990
között Miklósics József vette át
a munkát. 1990-tõl tavaly bekövetkezett haláláig Futó Péter fejlesztette és vitte mûvészi szintre e különlegességet.

Megtekintették a híres vörsi betlehemet.
2014-tõl Gere László és a vörsi
egyházközség munkáját dicséri a hagyomány folytatása, az
egyre nagyobb hírnek örvendõ betlehem megépítése. A
gipszbõl készült ember- és állatalakok kivételével minden
természetes anyagból készül,
az alapanyagokat a vörsi és a
szomszédos települések lakói
biztosítják ingyenesen. A vörsi
templomban megépülõ bibliai
életkép zarándokhellyé vált az
utóbbi években, telente két
hónapon át mintegy negyvenezer hazai és külföldi látogatót
vonz a somogyi faluba. Elismertségét erõsíti, hogy 2007ben megkapta a Somogy Megyei Közgyûlés által alapított
Örökségünk-Somogyország Kin-

cse címet. A vörsi betlehem
megtekintése mindannyiunk
számára maradandó élményt
jelentett, melyet a vendégkönyvben is megörökítettünk.
Hosszasan elidõztünk a falu
templomában, miközben meghallgattuk a betlehem építésének történetét és megcsodáltuk a pedálos orgonát, melyet 1872-ben készített Ország
Sándor budapesti orgonamûvész. A templom elõtti csoportkép elkészültét követõen
utunk közkívánatra a balatonszentgyörgyi „Csillagvár” étterembe vezetett, ahol a vacsora
elfogyasztása közben még jobban összekovácsolódott kis
csapatunk.
(hkzs)
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Széleskörû nemzetközi összefogás az észak-déli közlekedés fejlesztése érdekében
Pácsonyi Imrével, a Zala Megyei Közgyûlés alelnökével beszélgettünk
Egy évvel ezelõtt tudósítottunk a Közép-Európai Közlekedési Folyosó Korlátolt Felelõsségû Európai Területi Társulás tevékenységérõl. Most ismét aktuálissá vált a legfrissebb információk ismertetése,
miután 2015 decemberében
közgyûlést tartott a szervezet
Zágrábban.
– Alelnök úr, mit is kell
pontosan tudnunk errõl a
társulásról?
– Az Európai Unió 2004-es
bõvítése, majd a Schengeni
Övezet kiterjesztése után jelentõs fejlõdésnek indult a
szállítási piac Észak- és DélEurópa között, s ezáltal az E65ös út irányát követõ, a Baltikumot az Adriával összekötõ
tranzitút vált az egyik legforgalmasabb európai közlekedési folyosóvá. Svéd kezdeményezésre, lengyel partnerrégiók bevonásával már ekkor
létrejött a Közép-Európai Közlekedési Folyosó Kezdeménye-

zés a multimodális – közúti,
vasúti, vízi, légi – szállítási
útvonalak modernizálásának,
illetve a legkritikusabb szakaszokon új infrastruktúra kiépítésének elõmozdítása céljából.
A kezdeményezés tagjai együttmûködésük során új elvárásokkal szembesültek és új célkitûzéseket fogadtak el, amelyek
megvalósítása és az ahhoz
szükséges európai források
megszerzése már csak egy magasabb szintû érdekérvényesítést lehetõvé tevõ szervezeti
formában képzelhetõ el.
– Milyen fontosabb döntések születtek a decemberi közgyûlésen?
– Fontos mérföldkõnek tekinthetõ a zágrábi közgyûlés,
hiszen az eddigi három lengyel, két magyar és egy svéd
taggal mûködõ társulás egyezménye és alapszabálya is módosításra került, melynek nyomán három horvát megye is
teljes jogú taggá válhatott. Az

Pácsonyi Imre alelnök aláírja a horvát megyék csatlakozási
szerzõdését Zágrábban 2015. december 3-án.
immár uniós tag Horvátország- pontjából kiemelten fontosból Karlovac megye, Varasd nak tartom, hogy a közgyûlés
megye és Primorje-Gorski Ko- döntése alapján biztosítottá
tar megye csatlakozott a szer- vált a Zalaegerszegen létrejövõ
vezethez. Zala megye szem- Stratégiai Központ mûködésének finanszírozása. A tavasszal
tartandó soron következõ közgyûlés pedig már várhatóan
Zala megyében kerül megrendezésre, s ez alkalommal ismertetjük a Stratégiai Központ
mûködésérõl szóló koncepciót,
valamint közös pályázat elõkészítésérõl is dönthet a testület.
– Milyen új cselekvési iránosításra, a mezõgazdasági támogatásokra, az erdõgazdálko- nyok körvonalazódnak a hordásra, valamint az állattenyész- vát megyék csatlakozását kötéssel kapcsolatos problémákra.
vetõen?
A Kincstár jogelõdje, a Zala
– Az észak-déli, a BaltikuMegyei Területi Államháztartá- mot az Adriai-tengerrel összesi Hivatal igazgatói posztján az kötõ európai tranzitút fejleszönkormányzatok finanszírozá- tésével kapcsolatban Zala mesát ismerhette meg. Az elmúlt gye a kezdetektõl fogva támoévekben ezeken a munkahe- gatta azt az elképzelést, hogy a
lyeken nem csak szakmai ta- Baltikumtól déli irányba haladpasztalatokat, hanem vezetõi va valamennyi érintett orszárutint is szerzett. Nagy hasznát got bekapcsoljuk az együttmûvette ennek késõbb, amikor ködés ezen rendszerébe. Ezért
két cikluson keresztül megyei fontos állomásnak tekinthetõ a
fõjegyzõ volt. Ezen idõszak három horvát megye csatlakoalatt alaposan megismerte az zása, hiszen ez újabb lendüleönkormányzati testületi mun- tet adhat további országok rékát, az intézményfenntartást, s gióinak csatlakozásához. A tártapasztalatokat szerzett a te- sulás igazgatója folyamatos
rületfejlesztés vonalán is. A köz- tárgyalásokat folytat szlovák és
igazgatási hivatalvezetõi be- cseh megyékkel a bõvítés érosztása közvetlenül megelõzte dekében. Amennyiben a tára megyei kormányhivatal fõ- gyalások eredményesen záruligazgatói posztján eltöltött idõ- nak, abban az esetben egy
szakot. Úgy érzi, hogy ennek a olyan széleskörû európai ösztöbb, mint ezer fõs hivatalnak szefogás alakulhat ki, amely
az irányításához szakmai és ve- kellõ érdekérvényesítõ erõvel
zetõi tapasztalatokkal is ren- rendelkezhet a kitûzött célok
delkezik, s ez nagy segítséget mihamarabbi
megvalósítása
jelent az új beosztásban.
érdekében. Zala megye a StraDr. Sifter Rózsa – mint tégiai Központ mûködtetésémondta – kormánymegbízott- vel segíteni és elõmozdítani
ként kiemelt feladatának tartja kívánja ezt a nemzetközi összea köz szolgálatát, a kormány- fogást, amelyrõl a tavaszi közzati célok maradéktalan meg- gyûlésen is meggyõzõdhetnek
valósítását.
majd a társulás tagjai.

A folytonosságot és a tapasztalatot képviseli
Dr. Sifter Rózsa Zala megye új kormánymegbízottja

Dr. Sifter Rózsa: – Az eddigi tapasztalatok szakmai és vezetõi
biztonságot adnak.
Orbán Viktor miniszterelnök 2016. január elseji hatálylyal dr. Sifter Rózsát, a Zala
Megyei Kormányhivatal fõigazgatóját nevezte ki Zala
megye kormánymegbízottjának. A váltásra azután került
sor, hogy Rigó Csaba korábbi
kormánymegbízott a Közbeszerzési Hatóság elnöke lett.
Dr. Sifter Rózsa pályakezdõként hét évet dolgozott a
nagylengyeli tsz-ben, ahol
munkája során – noha jómaga
is falun született – nagyon sok

mindent megtapasztalt a vidéki emberek életérõl. Következõ munkahelyén, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának igazgatási osztályán olyan közigazgatási tapasztalatok birtokába
jutott, amiket a késõbbi munkája során is hasznosíthatott. A
Kárrendezési Hivatal élén eltöltött évek kellõ ismerettel
vértezték fel, hogy rálátása legyen a földhivatalok munkájára, az ingatlan-nyilvántartási
feladatok ellátására, a földhasz-

2016. január
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Újabb díj került Nagypáliba
Nagypáli Napraforgó Néptánccsoport elõadása csalt mosolyt
az arcokra, majd a jó hangulatot tovább fokozta az Apáti
Citera Szakkör muzsikája. A
hattagú fiatalokból álló együttes négy éve zenél együtt,
széleskörû repertoárjukból a
saját maguk által írt humoros
szövegû nóták sem hiányoztak,
a közönség nem kis derültségére. A muzsikusok elsõ alkalommal léptek fel a faluban,
mûsorukkal nagy sikert arattak, a dalos kedvûek együtt
énekelték velük az ismert nótákat. Élve az alkalommal a
polgármester meghívta õket a
jövõ évi kirándulásra, Komlóskára is, melyet örömmel elfogadtak. A hagyományoknak
megfelelõen ez a község, mint
a korábbi falumegújítási pályázat nyertese látja vendégül
Nagypáli küldöttségét, ahol a
résztvevõ települések saját mûsorral is szerepelnek.
Az est hátralévõ részében a
szépkorúakat többfogásos vacsorával vendégelte meg az
önkormányzat, a sok finomságot az egervári Rózsakert
étterem biztosította. A jelenlévõk addig sem unatkoztak,
míg a vacsorához terítettek, ez
alatt megtekintették a falumegújítási pályázathoz kapcsolódóan a faluról készített kisfilmet. A vacsora után a jókedvû vendégek még sokáig
beszélgettek, nótázgattak, a rendezvény késõ este ért véget.
(hkzs)

Az ünnepen egy jó hírt is megosztott a résztvevõkkel a polgármester.
Nagypáliban ismét a kará- szemlére tenni, emellett a kertcsony elõtti vasárnap, decem- jük további szépítéséhez 10
ber 20-án délután tartották ezer Ft-tal járul hozzá az önmeg a „Mindenki karácsonya kormányzat.
A polgármester tájékoztaés az Idõsek Napja” hagyományos karácsonyi rendezvényt. tása szerint a helyi pályázatot
Az ünnepi hangulatot árasztó továbbra is meghirdetik, bízva
közösségi ház nagyterme zsú- abban, hogy egyre többen
folásig megtelt, az egybegyûl- vesznek részt azon, így a teleteket Köcse Tibor polgármes- pülés tovább szépül, ezáltal
ter köszöntötte. Beszédében vonzereje is nõ az idelátogató
hangsúlyozta, hogy milyen turisták számára.
Az ünnepi mûsor a falubeli
nagy jelentõségû az ilyen és
hasonló helyi rendezvények gyerekek által elõadott karámegtartása, az idõsek példa- csonyi témájú mesejátékkal
mutatása a fiatalabb generá- kezdõdött, majd Hári Fruzsiciók számára, ami megkövete- na felolvasta Andersen: „A kis
li, hogy megbecsültségük to- gyufaárus lány” címû meséjét,
melyet meghatottan hallgatott
vább növekedjen.
Kiemelte, hogy a mostani a közönség. Ezt követõen a
ünnep azért is rendhagyó a
település életében, mivel néhány napja szerzett tudomást
arról, hogy a „Magyarországi
Falumegújítási Díj 2015” pályázatot Nagypáli nyerte meg. A
pályázat beadásáról, annak céljáról a közelmúltban megtartott közmeghallgatáson adott
részletes tájékoztatást a polgármester, akkor azonban még
annak eredményérõl nem született döntés. A hazai szinten
rendkívül rangos elismerés
egyben azt is jelenti, hogy
2016-ban a nemzetközi megmérettetésen Nagypáli fogja
képviselni Magyarországot. Ez
a díj többévi erõfeszítés eredménye, a fejlesztések megvalósítása, a falumegújítási mozgalom nem lehetett volna sikeres a lakosság támogatása nélkül. Ehhez az is elengedhe- A fiatalok bemutatták Jézus születésének történetét.
tetlen, hogy a falu utcáinak,
December 24-én, szenteste vözölte Máriát jelenettel. Az
köztereinek rendezettsége mellett az egyes porták is ilyen a szokásos karácsonyi ünnep- elõadás után az angyal ajánképet mutassanak.
ségre várta Gõsfán az önkor- dékot hozott a gyerekeknek a
Ezért is hirdette meg az ön- mányzat a falu lakóit. A fiata- faluház fenyõfája alá. A könyvkormányzat a lakosok számára lok bemutatták Jézus születé- tárban megvendégelték a szea „Rendezett a környezetem” sének történetét, kezdve attól, replõket, akik munkájukért
címû pályázatot, melynek ered- hogy Gábor angyal miként üd- szerény ajándékot kaptak.
ményhirdetésére az ünnepségen került sor. Az idei pályázat
nyertese az Arany János út 22.
számú ház, tulajdonosai (Petõ
Szabolcs és Tüh Enikõ) gyönyörû kerámia emlékplakettet
kaptak, melyet jogosultak köz-

Ünnep Gõsfán

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
A titok…

Laci sokáig nem értette,
hogy idõsebb barátai a tél
vége felé miért a súlygyarapodásukon aggódnak a
legtöbbet. Lacinak nem volt
ilyen problémája, ehetett
bármit és bármennyit, a
súlya alig változott. Azonban pár éve észrevette, valami megváltozott. A kedvenc zakója mintha összement volna, mert egyre nehezebben tudta begombolni. Eleinte nem foglalkozott
ezzel, de amikor ironikusan
többen megjegyezték: mi a
helyzet Laci, újabban hasra
gyúrsz?
Neki is be kellett látnia,
hogy véget kell vetni „a bablevest eszek lekváros buktával” korszaknak. Laci a
mozgásban látta a megoldást, de azért túlzásba sem
akarta vinni. Ezt a gondolatmenetét megerõsítette a
tv-ben látott reklám ígérete,
ami egy edzõgép pár perces
használatával csodákat ígért.
Meg is rendelte az elsõ
gépet, két izmos szállító fel
is cipelte neki a második
emeletre. Az elején még
használta is, majd egyre ritkábban. Biztos rossz gépet
választottam – gondolta magában. Igaz, a nappalija kezdett már egy konditeremre
hasonlítani, de újabb és
újabb gépet rendelt.
Lacit már régi ismerõsként üdvözölte a két izmos
szállító. Laci nekik is szegezte a kérdést: ugye maguk
is ezt a gépet használják,
vagy mi a titok, mitõl ilyen
izmosak? A két izmos szállító döbbenten egymásra
nézett, majd az egyikük a
már megrendelt sok gépre
nézve mosolyogva ennyit
mondott: – Tudja László,
ezeket a gépeket nem használni kell, hanem cipelni….
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Faluszonda Alsónemesapátiban
A Zalai Falvak Egyesület
által létrehozott (Norvég Civil
alapos pályázat) Spiritusz programon belül jutott hozzá településünk egy közvéleménykutatás lehetõségéhez. Ennek keretében az egyesület titkára,
Szeder-Kummer Mária megszervezte a kérdezõbiztosok
csapatát. 2016 január 4.-én kezdõdött a 3 napos terepmunka.
Összesen 30 családot kerestek
fel a faluban, ami a falu közel
10 %-át teszi ki. Mindenki nagy
szeretettel fogadta õket.
2016. január 8. péntek estére a kultúrházunkba közös
beszélgetésre invitáltuk a megkérdezett családokat és a falu
lakóit. Az érdeklõdésnek köszönhetõen szép számmal (51
fõ) jelentek meg.
Az estét Szeder-Kummer
Mária és Szemzõ Gáborné koordinálta. A falra erõsített papírokon szemléltették a megkérdezettek válaszait: miért
szeretnek itt élni, mit hiányolnak, és miben látnák Alsónemesapáti fejlõdését?
Érdekes volt hallgatni a helyi lakosok véleményét, gon-

dolatait amelyeket a független
kérdezõbiztosoknak elmondtak.
Azért szeretünk itt lakni,
mert: szép a táj, közel a város
és mégis nyugodt, csendes,
visszavonulásra,
kikapcsolódásra alkalmas hely. Itt vannak
a gyökereink, jó a közbiztonság, a közlekedés, teljesen
kiépített az infrastruktúra,
megfelelõek az alapszolgáltatások (bolt, kocsma, étterem).
Van iskola, óvoda, orvosi rendelõ, védõnõ, posta, kultúrház,
könyvtár, templom, ipartelep,
Bodza-tanya, kemence… A kultúrházban lehetõség van szórakozásra, kikapcsolódásra, vannak állandó és alkalmanként
szervezett programok: hímzés,
gyógytorna, kreatív mandala
festés, közösségi szombatok.
Többeknek emlékezetes a falunap, a nyugdíjas nap, gyereknapok és a karácsonyi
programok. A gyerekek szeretik a szinte új játszóteret. Elhangzott, hogy a Harangláb
egyesület jó programokat
szervez.
A helyi közérzet vegyes
hangulatot tükröz: beleszólha-

Közösségi- és sulipark tervezése

Készül a makett…
A Harangláb Kulturális és
Faluszépítõ Egyesület az önkormányzattal együttmûködve, a MOL Zöldövezet program
keretében benyújtott pályázat
pozitív elbírálása esetén az
Alsónemesapátiban mûködõ
Csertán Sándor Általános Iskola udvarának és a mellette
elhelyezkedõ terület rehabilitációját, illetve sulipark kialakítását tervezi megvalósítani a
lakosság együttmûködésével.
A projekt eredményeként a
gyerekek igényeit kiszolgáló,
barátságos, biztonságos, zöld, a
településképhez illeszkedõ par-

kosított terület jön létre kb.
3600 m2-en, melyet a környék
lakói is használni tudnak.
A Sulipark melletti út szélén, az árok fedésével az önkormányzat parkolót alakít ki.
A projekt jelenleg tervezési
fázisban van. Folyamatos megbeszélések zajlanak a tervezésben résztvevõ lakosok – gyerekek, fiatalok, felnõttek, szakemberek – közremûködésével.
Készül a megálmodott park
makettje, érkeznek az ötletek,
árajánlatok és felajánlások a
növényfaanyagok és a leendõ
munkák elvégzése tekintetében.

Érdekes volt hallgatni a helyiek véleményét.
tok a dolgokba, ide jövök haza,
bogaras, de jó fej emberek.
Hiányolnak régi közösségi élményeket: kertbarát kör, közös
fõzõcske, Apáti találkozó, iskola kert, kisebbségi nap,
búcsú.
Fejleszthetõ területek: iparterület, vállalkozásbarát környezet, turizmus, termelõi piac,
területhasznosítás,
értékteremtõ közmunka, ravatalozó
állapota, harangláb felújítás,
iskola állapota, udvara, orvosi
rendelõ, védõnõi szolgálat körülményei, kultúrházban nagyobb több funkciós terek,
posta nyitva tartása délután,
fiataloknak klubszoba, konditerem, idõsek klubja, lakótelkek kialakítása, utak, járdák
felújítása, hegyen áram és
utak, csapadékvíz elvezetés Petõfi utca, hétvégi autóbusz
közlekedés, kihasználatlan tudástár, több civil szervezet,
nyári napközi, kosárpálya, kézi

pálya, kapcsolatok a szomszéd
településsel, összekötõ út Nemesapátival.
Legfontosabb érdeklõdési
pontok: iparterület hasznosítása, lakótelkek kialakítása, fiatalok vonzása, szõlõhegyi út,
villany, élhetõbb környezet, falusi turizmus, kötõdés erõsítése, iskola, Apáti értékeinek védelme, helyi tudások kiaknázása.
Az eszmecsere alkalmával
minden résztvevõ kapott 4
zsetont, amit elhelyezhetett a
számára legfontosabb területre. Legtöbb zsetont kapott terület: lakótelkek kialakítása,
élhetõbb környezet, iparterület.
A 3 fõ fejlesztendõ területre csapatok alakultak, akik
nagy lelkesedéssel veszik kezükbe a feladatok elõmozdítását. Várjuk a folytatást….
Alsónemesapáti Község
Önkormányzata

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 • e-mail: zalataj@zelkanet.hu

www.zalatajkiado.hu
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Össznépi disznótor az ÖKO-völgyben
Régen a disznóvágás igazi
ünnepnek számított, összehozta a családokat, a rokonságot,
mindenki kivette a részét a
munkálatokból. Ez a régi hagyomány az utóbbi években
elevenedett meg újra, sok helyen már közösségi rendezvényként, turisztikai látványosságként zajlik. A nagypáli önkormányzat hagyományteremtõ jelleggel 2016. január 24-én
elsõ alkalommal szervezte meg
az egész napos össznépi faluprogramot azzal a céllal, hogy
a helyi lakosokat a disznóvágás
nyújtotta kulináris élmény, a
közösen végzett munka még
jobban összekovácsolja.
A program reggel 7 órakor
kezdõdött az ÖKO-völgyben a

kemence környékén, a hófedte
táj, a csípõs reggel jól illett a
nap hangulatához. Hamarosan
megérkezett az egervári teleprõl a természetes táplálékon
nevelt, mintegy 200 kg-os „áldozat”, és a polgármester, Köcse Tibor, valamint a szakértõi
csapat nevében a böllér, Horváth László segítõjének köszöntõjét követõen a jelenlévõk megitták az ilyenkor elmaradhatatlan áldomást.
A koca kicsit nehezen, de
megadta magát, és megkezdõdött a jól szervezett munka, a
szakavatott személyzet irányításával, mindenki tette a dolgát. A régi módszerekhez igazodóan folyt a perzselés, készült a forralt bor és a meleg

Nagypáliban jártak a zalai teker(g)õk

Megérkezés a Faluházhoz...
A Zalai Teker(g)õk Sport
és Túra Egyesület január 23-án
gyalogtúrát szervezett Egervárról Zalaegerszegre, amely során Nagypálit is érintették. A
túrázók 40 fõs csapata szombaton 11 óra felé a Pincedomb
felõl érkezett a faluba, útközben megtekintették a boronapincét, majd rövid sétát tettek
a lakóligetben.
Innét útjuk a Faluházba
vezetett, ahol frissen készült
meleg tea várta õket. A község
polgármestere, Köcse Tibor
köszöntötte a kis csapatot, és a
megújulni képes települést
kisfilm keretében mutatta be a
látogatóknak, majd kötetlen
beszélgetés során válaszolt a
kérdésekre.
Az egyesület elnöke, Szabó
Gábor elmondta, hogy mûködésük mintegy egy évre tekint
vissza, céljuk kiemelten a kerékpározás népszerûsítése, az
egészség megõrzése céljából

tömegsport jelleggel kerékpáros és gyalogos túrák szervezése. Emellett fontos feladat a
lakosság környezettudatos életre, a sportra való nevelése is.
Nem elhanyagolható az sem,
hogy rendezvényeiknek nem
csak a távolságok fizikai teljesítése a célja, hanem az útvonalon található érdekességek,
nevezetességek megismertetése is. Az elmúlt évben fõleg
zalai településekre szerveztek
kerékpáros és gyalogos túrákat, de autóbuszos kirándulással egybekötve a Vend-vidéken, és a magyar-osztrákszlovén hármashatárnál is
jártak már.
Programjaikról az egyesület honlapján is lehet tájékozódni, örömmel fogadják a
csatlakozni vágyókat. A gyalogtúra résztvevõi közel másfél
órás pihenõ után elköszöntek
és Kispáli felé folytatták
útjukat.

Mindenki kivette a részét a munkából.
tea, az egyik kondérban illato- haladtával az elfogyasztott pázott a hagymával sült vér, ké- linka és a forralt bor mennyiszült a böllér máj. A résztvevõk ségével arányosan nõtt a jófrissen fogyaszthattak reggeli- kedv. A munkakedv sem lanre a finomságokból, miközben kadt, kora estére már minden
mások már serényen darabol- elkészült, és a jóllakott, de
tak, válogattak, abáltak, elõké- kellõképpen elfáradt résztveszítették a hurka, kolbász alap- võk kitartó kis csapata harmoanyagait. Látványos munkafo- nikaszó mellett nótázással zárlyamat volt a kétféle kolbász és ta ezt a jól sikerült vidám
hurka elkészítése, bélbe tölté- napot.
se, igazi szakértelmet igényelt
a hozzávalók összeállítása, a
fûszerezés, az összegyúrás. Két
kondérban már rotyogott a
toros káposzta, a kemencében
sült a pecsenye, a friss hurka,
kolbász, készült az elõfõzést
követõen a grillkolbász.
Az illatok megtöltötték a
völgyet, még a nap is kisütött,
egyre nõtt az érdeklõdõk tábora, a kisebbek sem maradtak távol. Miközben a szülõk
kóstolgattak, nézelõdtek folyt
a hógolyócsata, a nap elõre-

INDULÓ
KÉPZÉSEK
E-00803/2014/A002

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

TARGONCAVEZETÕ
E-00803/2014/A001

EMELÕGÉP-KEZELÕ
E-00803/2014/A003

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELÕ
HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA

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
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FényMesék…
Vargyai Kristóf Bálint, az
Egervári László Általános Iskola 6. osztályos tanulója december 9-én Budapesten, a
Mesemúzeumban vehette át
azt a meseantológiát, melyben
saját meséje nyomtatásban is
megjelent. Hogy is történt ez?
A Fény Nemzetközi Éve alkalmából a Magyar Tudományos Akadémia kezdeményezésére meseíró pályázatot hirdetett az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet. Téma bármi,
csak a fényrõl szóljon.
Kristóf kifejezõ, választékos
fogalmazásaival mindig is megörvendeztette osztálytársai és
magyartanára szívét, mosolyt,
elismerést csalt az arcukra. A
kisdiák amint magyartanárától
értesült e lehetõségrõl, ihletet
kapott. Egy újabb kihívás - döntött: tollat fog. Cím: A nyuszik
és a Fény.
Igaz, otthon nincsenek
nyulai, de a nyuszikat mindig
is nagyon kedves kis állatkáknak tartotta. Ezért meséjének

hõsei a nyuszik lettek, persze
emberi tulajdonságokat képviselve. Közülük a legbátrabbak
sok-sok kaland és próbatétel
után visszaszerezhetik az addig boldog életükbõl ellopott
fényt.
S nem maradt el az eredmény! A mesét a zsûri beválogatta a FényMesék meseantológiába, amelynek könyvbemutatójára Kristóf is meghívást kapott. Az ünnepségre
elkísérték szülei és testvérei.
A gondosan megszervezett
rendezvényen varázslatos hangulat vette körül az alkotókat.
Megismerkedhettek az országhatáron belüli és túli szerzõtársak egymás álmaival, vágyaival, félelmeivel, s mindemellett kulturális élményben
lehetett részük, hiszen egy-egy
mese felolvasását zenei elõadás követte.
– Nagy öröm, rendkívül jó
érzés volt, hogy 413 pályamunka közül az enyém a legjobbak
közt szerepelhetett. Nem is

Szép sikert ért el Vargyai Kristóf Bálint.
mertem arra gondolni, hogy a nyezetben végül egy kis venkönyv ilyen szép kivitelû lesz, déglátásban is volt részünk –
hisz a mesékhez illusztrációk mondta a komoly, mégis viis készültek a Magyar Rajzta- dáman huncut szemû fiú.
nárok Országos Egyesülete
Büszkék vagyunk Kristófra,
szervezésében. Lenyûgöztek a s bízunk tehetségének kibonszép történetek, amiket hall- takozásában.
gathattam, s a kellemes körSz.M.

Februárban is találkoznak

Meghitt hangulatban készültek
Az asszonyok mellett Csaba atya is bekapcsolódott az imádkozásba.

A mûsor közös énekléssel zárult.
A hagyományoknak megfelelõen a téli szünet elõtti
utolsó tanítási napján délután
fél négykor tartottuk Nemesapátiban a karácsonyi ünnepélyt. Az önkormányzat az
iskola tornatermében állította
fel a hatalmas karácsonyfát,
amit a sajátkészítésû díszekkel
díszítettek fel. Iskolánk tanulói, mint minden évben, idén
is csodaszép mûsorral lepték
meg az ünnepélyen megjelenteket. A Czeliné Németh Anna
tanárnõ és Ujj Julianna tanítónõ által betanított mûsor

tette emlékezetessé a karácsonyvárást. Az óvodások karácsonyvárását Bartl Andrea és
Kajos Orsolya óvónõk segítségével adták elõ az apróságok.
A mûsor után a vendégeket
az önkormányzat dolgozói és a
Baráti Kör tagjai szeretettel
várták egy csésze forralt bor,
alkoholmentes puncs, mézeskalács, sütemény és pogácsa
melletti beszélgetésre. A süteményeket a település lakói
ajánlották fel, hogy meghittebbé tudják tenni az együttlétet.
k.e.

A decemberi adventi idõszakban Nemesapátiban ismét
megtartották a Szállást keres a
Szent Család népi liturgiát,
melyet Németh Rózsa vezetésével végeztek az asszonyok.
– Kilenc alkalommal voltunk imádkozni, az utolsó öszszejövetelt advent utolsó napján tartottuk. Egy-egy alkalommal tizenöten voltunk, még
Alsónemesapátiból is eljöttek
az asszonyok. Aki eljött, szív-

vel-lélekkel tette, jó hangulatban ápoltuk a hagyományt –
mesélte Németh Rózsa.
A hívek február 26-tól a
Szent József kilencedet tartják,
mely alatt három hétig hétfõn,
szerdán és pénteken találkoznak. Remélik, hogy ezúttal is
összegyûlnek a két falu lakosai
és Alsónemesapátiból még többen vesznek részt az összejöveteleken.
pb

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Észak-Nyugat Zala havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Zalalövõ, Széchenyi u. 6.; tel.: 30/621-31-45; email: salla-comp@zalalovo.hu

Minõség – Megbízhatóság – Meggyõzõ ár!
Nyitva tartás:

Szerda

16-18-ig

Péntek

16-19-ig
8-13-ig

Szombat

Telefonos hibabejelentés, információ:
minden hétköznap 16-20 óráig: 30/621-31-45

Áruvásárlási hitel kedvezõ
feltételekkel!

Új és használt számítógépek széles választéka!
Számítógép összeállítása alkatrészekbõl, bõvítése – az Ön igénye szerint!

Ajánlott konfiguráció:
Gigabyte F2A55M-HD2 alaplap, AMD A 6 5400K FM2 CPU,
4 GB DDR3 Ram, 500 Gb WD HDD, LG DVD-RW, 400 W Ház 67.900 Ft
Gigabyte B75-M D3H alaplap, Intel Core i3-3240 3.4 GHz CPU,
8 GB 1600Mhz DDR3 Ram, 1 Tb HDD, LG DVD-RW, 400 W Ház,
ASUS R7 240 2 GB DDR3 VGA 123.990 Ft

Táblagépek, notebookok széles választéka: Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Packard Bell, Samsung!
Pl.: LENOVO 100 80MJ006LHV 15,6"/Intel Celeron N2840
2,16GHz/4GB/500GB/fekete notebook
79.999 Ft
ASUS X554SJ-XX027D 15,6"/Intel Celeron N3150/4GB/1TB/
GeFoce 920M 1GB/DVD író/fekete notebook
94.999 Ft
Dell Vostro 3558 15,6"/Intel Corei3-4005U 1.7GHz/4GB/
1TB/GF820M 2GB/DVD-RW fekete notebook
137.999 Ft
ZOPO 350 4GLTE - DUAL SIM fekete okostelefon 44.999 Ft
Samsung 40"UE40J5000AWXXH LED TV
84.999 Ft

Szórakoztató és háztartási elektronikai termékek széles választéka
Notebook szervizpont!
Notebook számítógépek javítása!

Használt számítgépek!
Minden héten „õrült ár”-as akció! Hívjon!

Háztartási gépek – a legjobb
márkák, a legjobb áron!
Üzletünkben átveheti, vagy házhoz szállítjuk!

És még sok minden más, minden hónapban új akciókkal!
www.zalalovo.hu/szolgaltato/salla-comp
www.bestbyte.hu

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

www.zalatajkiado.hu
Mazzag Albert

Észak-Nyugat Zala

esztergályos mester és géplakatos

Kistérségi havilap

• Esztergálás, marás, fúrás, helyzetfúrás CNC és hagyományos
technológiával, köszörülés, darabolás, szerelés.
• Faipari szerszámok átalakítása és felújítása.
8790 Zalaszentgrót, Béke u. 49.
Tel.: 83/560-140, 83/560-141. Fax: 83/560-142
Mobil: 30/901-3053
E-mail: mazzag.albert@t-online.hu

Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér
Kiadja: Zalatáj Kiadó
Szerkesztõségi ügyfélszolgálat:
8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936 Fax: (92) 596-937
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
Kistérségi iroda:
Nagypáli, Arany J. u. 26. • Tel.: 92/564-055
ISSN 2061-361X
Készült: Göcsej Nyomda Kft.
Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. • Tel./fax: (92) 316-783
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Februári szemüvegkeret akció

Az akció idõtartama: 2016.02.01. - 2016.02.29.

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!
Felnõtt belépõ: 1 600 Ft
Gyermek belépõ (0-14 éves korig):
Hétfõtõl - péntekig: INGYENES!
Hétvégén és ünnepnapokon: 800 Ft
Kombinált belépõ (minden medence + szaunavilág): 2 500 Ft
ng

Hu

• Kereskedelmi fõzés

• Palackozás

um

ik

ar

• Bérfõzés

A fõzési díj szeszadóval együtt 1500 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a fõzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.
Mert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendõ megrendelõimet:
Farkas Tibor pálinkafõzõ mester
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
Tel: 0692/351-320

