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Kistérségi havilap

Zala leginkább a fehérboroknak kedvez
Gángó Károlyé lett a kistérség bora
– A 2014-es évhez képest a
tavalyi évjárat magas minõségi
javulást mutat. Aszályos évet
zártunk, itt is volt csapadékhiány, illetve nem oszlott el
megfelelõen a lehullott csapadék. Ennek következtében a
borok javarésze savhiányos
volt, az Olaszrizlingnél lehetett
tapasztalni, hogy azok a gazdák, akik tudatosan már a
musthoz is hozzányúltak, azok
sokkal tartalmasabb, szebb borokat állítottak elõ. Találkoztunk erjedésbeli hibákkal,

Feszült várakozás az eredményhirdetés elõtt.
Április 9-én Kispáliban szervezték meg a kistérség borainak mustráját, melyre idén majd'
90 nedût neveztek be a környék
borászai. A zsûri két csoport-

ban kóstolta a mintákat, egyikben Farkas Ildikó, Budai Lajos és Lénárt Tamás, a másikban
Oczely Tímea, Sümegi Kristóf
és Veress János mûködött közre.

amit a savtartalom mustkorban történõ beállításával lehet
kiküszöbölni. Sokan odafigyelnek rá, de azért elõfordulnak
még olyan hibák, hogy a régi
fahordókat használják, így hiába szüretelik le a jó minõségû
szõlõt, ezek minõségromlást
okoznak. A rosé borokat nagyon szépen eltalálták a gazdák, a vörösboroknál viszont
egységesen érezni a maradék
cukrot. Zala megye a fehér illatos fajtáknak a termõtája,
(Folytatás a 2. oldalon)
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Zala leginkább a fehérboroknak kedvez
Gángó Károlyé lett a kistérség bora
(Folytatás az 1. oldalról)
ezek inkább megmutatják a
szépségüket, jobban otthonra
leltek itt – összegezte ifj. Veress János borász.
A 28 vörös-, 9 rosé és 50
fehérbor versengésében idén
is szép eredmények születtek.
A kistérség legjobb (fehér)borát az egervári Gángó Károly
mutatta be, akinek nevéhez fûzõdik a legjobb rosé nedû is. A
fehérborok között az egervári
Bende József királyleánykája
végzett az élen, a vasboldogasszonyi Csiza Imre zengõ és
szürkebarát fajták elegyû bora,
valamint az egervári Török
Imre Irsai Olivér mintája elõtt.
A vörösborok versengésében a
gõsfai Orbán György érdemelte ki a legmagasabb elismerést

az egervári Gángó Károly és a
kispáli Cseresnyés János elõtt.
A vöcköndi Kiss József rendszeres résztvevõje a térség borversenyeinek, idén is népes
csapattal érkezett településérõl:
– Talán a tizenötödik borverseny a mai, amin részt veszek. Mindig jó érzéssel jövök,
mert egyrészt megvizsgálják az
általunk hozott borokat, másrészt az ismerõsökkel jó leülni
egy pohár ital mellett megbeszélni az aktuális teendõket.
Ma Vöckönd húsz százaléka
eljött, még mindig számottevõ,
hogy mennyien foglalkoznak
szõlõtermesztéssel és a fiatalok is egyre jobban kedvet kapnak hozzá. Az idén még vegyes
fehérbort hoztam, jövõre már

Munkában a bormustra zsûrije.
külön hozok rizlinget, Cabernet Sauvignont és sárga muskotályt. Korábban közel 1500
tõvel gazdálkodtunk, amit lecsökkentettünk a harmadára
és már kordonon mûveljük,
ami kevesebb munkát igényel.
A mennyiség csökkent, de minõségben úgy érzem fejlõdni
fogunk. Idén 200-300 liter borunk lett, de sajnos a kedvezõtlen idõjárás, a rosszul sike-

rült permetezés beleszólt a
minõségbe. Többen évek óta
aranyérmes borokat hoznak,
én a bronzéremmel már elégedett lennék – mesélte bizakodva az egykori polgármester, aki idén ezüstminõsítést kapott.
Pataki Balázs
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.

Ajándékkészítés anyák napjára
A bírálat alatt fellépõ csoportok szórakoztatták a gazdákat.

Kispálira szavazhatnak
Örömmel értesítjük Kispáli lakosságát, hogy egy áruházlánc által meghirdetett
„Ön választ, mi segítünk”
programra a település sikeres
pályázatot nyújtott be. A második körben a vásárlók szavazhatnak arra, hogy ki legyen a nyertes az adott körzetben.
400 ezer forintot nyerhet
a közösségünk egy 5 alkalomból álló, a mezõgazdasági évkörhöz kapcsolódó jeles napok hagyományainak ápolá-

sát (aratás, szüret, befõzések,
stb...) és az egészséges életmódot, táplálkozást népszerûsítõ gasztronómiai programsorozatra, melyen a település
idõs és fiatal generációi együtt
kamatoztathatják tudásukat.
Kérünk mindenkit, hogy
2016. május 11. és június 7.
között a Tesco áruházakban,
a vásárlást követõen szavazzanak Kispáli közösségépítõ
programjára.
Köszönettel: Horváth Zsuzsanna polgármester.

www.zalatajkiado.hu

Az édesanyáknak – legalábbis az írásos feljegyzések és az
anyák napja eredete szerint –
az ókori Görögországban már
ünnepségeket rendeztek. Eredetileg az istenek anyja, Rhea
tiszteletére gyûltek össze az
emberek, aztán vele együtt az
édesanyákat is köszöntötték.
Magyarországon a húszas
évek óta május elsõ vasárnapján az édesanyákat köszöntjük
tiszta szeretettel. Minden családban nagy izgalommal készülnek erre a napra, a gyerekek köszöntõ verseket, dalokat tanulnak, kedves meglepe-

téseket, ajándékokat készítenek. A nagypáli gyerekek –
kicsik és nagyok – a Közösségi
Házban immár sokadik alkalommal „játszóház” keretében
ajándékkészítésre gyûltek öszsze április 23-án, szombaton
délután, ahol nagy igyekezettel
készítették el a meglepetés ajándékaikat színes papírokból és
szalagokból (képünkön). Az
ügyes és szorgos kezek munkájának eredményét, az elkészült
virágdíszeket boldogan vitték
haza, hogy felköszöntsék majd
édesanyjukat, nagymamájukat
a szép ünnepnapon.
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Óvjuk, védjük a környezetet, hogy unokáink is láthassák!
Ismeretterjesztõ programok a Föld napja jegyében
A Harangláb Kulturális és
Faluszépítõ Egyesület Zöld forrás programja keretében februárban a komposztálásról hallgattak elõadást az alsónemesapátiak, majd az érdeklõdõk
április elején papírhulladékokból készítettek használati tárgyakat. A környezetbarát embert emberbarát környezet veszi körül – vallják az egyesület
tagjai is. A Földmûvelésügyi
Minisztérium által támogatott
természet- és egészségvédelmi
programok április 22-én a Föld
napján folytatódtak, a Csertán
Sándor Általános Iskolában a
Zala-Depo Hulladékgazdálko-

dási és Környezetvédelmi Kft.
munkatársai tartottak játszóházi foglalkozást.
– A szelektív hulladékgyûjtés volt a fõ téma, amihez a középsõ termet rendeztük be. Az
osztályok egymás után próbálták ki a feladatokat. A szemléltetõ táblák segítségével a
gyerekek megtanulták, hogy
melyik hulladékot milyen színû konténerbe kell gyûjteni. A
játékos horgászaton a gyerekeknek el kellett dönteni, melyik hulladékkal mit kell tenni.
A tanultakat memóriajátékon
lehetett tesztelni, s képes könyveket, színezõket is hoztak az elõ-

Vidékfejlesztési mûhelynap Nagypáliban

Hasznos volt a tapasztalatcsere.
Április 5-én a Megújuló Energiaforrások Innovációs Ökocentruma adott helyet Nagypáliban a Zala megyében mûködõ LEADER akciócsoportok
vidékfejlesztési mûhelynapjának. A Magyar Nemzeti Vidéki
Hálózat kezdeményezésére a
LEADER csoportok a települések aktuális fejlesztési lehetõségeit és az e célt szolgáló
programokat beszélték meg.
A résztvevõk elõször a meghívott hivatalok, szervezetek
képviselõitõl kaptak tájékoztatást az aktuális hírekrõl és lehetõségekrõl, majd az akciócsoportok helyi fejlesztési stratégiáiról beszélgettek. Ezt követõen Köcse Tibor, Nagypáli
polgármestere egy rövidfilm
keretében a Nagypáli Zöld Út
Falufejlesztési Program eredményein keresztül mutatta be

a hatékony energiagazdálkodás vidékfejlesztésben betöltött szerepét.
A mûhelynap szakmai vendége
volt az Energiaklub társelnöke,
dr. Bart István, aki elõadásában elmondta, a klímaváltozás
megindulásával egyre jelentõsebb uniós pályázati lehetõségek nyílnak az energiagazdálkodással kapcsolatban. Kun
Zsuzsanna, az Energiaklub marketing-koordinátora segítségével a jelenlevõk közös feladatmegoldásokkal szerezhettek tapasztalatot az alapvetõ energiaprojektek beindításához. A
szakmai elõadásokat követõen
a résztvevõk a falu CNG buszával járták körbe a települést és közvetlenül is megismerkedtek a kisfilmben bemutatott helyi fejlesztések eredményeivel.

Fotó: Vargáné Gáspár Lívia
Az alsó tagozatosok is megtanulták a hulladék szelektálását.
adók. Nagyon jó kis délelõtt
volt, a gyerekek megtanulhatták, hogy mi az, ami a természetbe illik, ami nem, azt pedig
szelektíven kell gyûjteni – összegezte az alsó tagozat délelõttjét Kiss Zsuzsa tanítónõ. A felsõ tagozatban ugyancsak hasonló programokon vettek részt
a tanulók, akiknek önállóan is
kellett készülniük a Föld napjára:
– Idén iskolánkban a Föld
napjára való készülés jelszavaként a következõ mottót tûztük ki: Hazánk a Föld legyen!
Fontosnak tartottuk minél több
növény- és állatfaj, védett természeti értékeink megismerését. Akkor tudjuk védeni és
szeretni a körülöttünk levõ természetet, ha igazán a megismerjük. A kisebbek plakátokat,
rajzokat készítettek, a nagyobbak utánanéztek a Föld napja

eredetének, felkészültek a természetvédelmi területekbõl, s
egyenként a nemzeti parkokból is. Ilyenkor szoktunk beszélgetni a környéken fellelhetõ védett növényekrõl és állatokról, ezeket azért is kell
védeni, hogy majd unokáink is
láthassák - foglalta össze a felsõ
tagozat programjait Kenyeres
Lászlóné tanárnõ.
A Zöld Forrás program május 21-én a tavaly már nagy sikert aratott Fûvésznappal zárul, ahol 11 órakor indul Takács Ferenc zánkai füves emberrel a gyógynövénykeresõ
túra. A vendégeket bográcsos
ebéddel kínálják, délután pedig az immunrendszer erõsítéséhez kapnak tanácsot, hiszen
gyógynövényekkel is kedvezõ
hatás érhetõ el.
Pataki Balázs

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Észak-Nyugat Zala havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Ha elolvasta, adja tovább!

4

Észak-Nyugat Zala

2016. április

Javult a rendõri munka megítélése
A Zala Megyei Közgyûlés
április 28.-iki ülésén dr. Sipos
Gyula megyei rendõrfõkapitány számolt be a megye közbiztonsági helyzetérõl, a lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása érdekében tett intézkedésekrõl. Elmondta, hogy
2015-ben 8.6%-kal csökkent Zalában a regisztrált bûncselekmények száma, ugyanakkor az
õszi hónapokban kiemelt feladatot jelentett a rendõrség
számára az illegális migrációs
nyomás, amely részben a horvát-magyar határszakaszon
jelentkezett, részben pedig a
megyén átvezetõ fõbb közlekedési útvonalak kiemelt ellenõrzését foglalta magában. A
lakosság biztonságérzetének
növelése érdekében jelentõsen nõtt a közterületen szolgálatot teljesítõ rendõrök száma. A Zala Megyei Közgyûlés
egyhangúlag elfogadta a beszámolót.
A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara (NAK) tevékenységérõl, kiemelve a zalai feladatellátást, Lendvay Miklós megyei igazgató adott tájékoztatást. Kiemelte az elmúlt év elején esett rengeteg csapadék és
az így kialakult belvizek miatti
nehézségeket a tavaszi vetést
és a gombabetegségek kialakulását illetõen, valamint a nyári
aszály miatt felmerült terméskiesést a megye legnagyobb
részén. Hangsúlyozta, hogy a
NAK keretében kialakított, bõ-

vített létszámmal mûködõ falugazdász hálózat lehetõvé teszi a gazdatámogató rendszer
hatékonyabb mûködését, melynek eredményei már a tavalyi
évben is láthatóak voltak.
Dr. Nemcsók Dénes, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért felelõs helyettes államtitkára a KEHOP elõkészítésérõl
és végrehajtásáról tájékoztatta
a közgyûlést, részletesen bemutatva az egyes fejlesztési
irányokat, kiemelve a zalai
fejlesztéseket, amelyek között
települési szennyvízelvezetési,
élõhely-védelmi projektek találhatók egyebek mellett.
Györe Edina, a Szociális és
Gyermekvédelmi Fõigazgatóság Zala Megyei Kirendeltségének igazgatója tájékoztatást
adott a megye területén mûködõ ellátórendszerrõl.
Jogszabályi kötelezettségnek eleget téve a közgyûlés tájékoztatást kapott a 2015-ben
elvégzett területfejlesztést és
területrendezést érintõ munkáról, valamint rendeletet alkotott a Zala Megyei Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának
zárszámadásáról, s módosította 2016. évi költségvetését.
A Zala Megyei Közgyûlés
az ülésen döntött a kötelezõ betelepítési kvóta elutasításáról.
Forrás:
Zala Megyei Önkormányzat

Számos fontos téma szerepelt a közgyûlés ülésén.

Kispáliban is szedték
A TeSzedd! - Önkéntesen a
tiszta Magyarországért akció
ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma. Idén immár hatodik alkalommal valósult meg.
A szemétgyûjtési akció keretében szerte az országban így
Kispáliban is „tavaszi nagytakarítottak” a TeSzedd! önkéntesei.
– Azért szervezzük meg ezt
a mozgalmat minden évben,
hogy közösen megtisztítsuk
szûkebb-tágabb környezetünket. A hagyományoknak meg-

felelõen a bevezetõ utak mentén és a futballpálya mögötti
kiserdõben gyûjtötték a település lakói az illegálisan eldobált hulladékot. Fõként háztartási hulladékot, mûanyag palackokat, sörös üdítõs dobozokat és néhány régi elektronikai
eszközt találtunk a falu környékén, melyeket a kampány során rendelkezésünkre bocsájtott zsákokba helyeztünk el –
mondta el a helyi koordinátor,
Horváth Zsuzsanna polgármester.

Pethõhenyén bontott tetõcserép
kb. 1700 db, kúpcserép kb. 60 db eladó
Ár megtekintés után, megegyezés alapján. Májusban kerül bontásra.
Érdeklõdni: 20/9530 842 • 30/378 4465

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

www.zalatajkiado.hu
A kispáliak is csatlakoztak az akcióhoz.
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Alsónemesapátiban találták meg a nyugalmat

A Karsai-család palántáikkal és egyik képremekükkel.
Minden család számára
fontos, hogy megtalálják otthonukat, ahol hosszú távon tervezhetnek, élhetik életüket. Ha
mindezt olyan helyen tehetik,
ahol jó a levegõ, van mozgástér, tarthatnak állatot, megtermelhetik az étkezésekhez valót, akkor már csak hab a
tortán, ha saját ízlésük szerint
rendezkedhetnek be. Az alábbiakban az Alsónemesapátiban letelepedõ Karsai-család
tagjaival beszélgetünk, akik néhány hónapja élnek a faluban.
– 1992 és 1995 között laktam már Kisbucsán, így ismertem a környéket. Interneten
nézegettük, hogy mi az a távolság, ahonnan még könnyen

bejárhatunk dolgozni Zalaegerszegre. Megláttuk ezt a házat, aztán megkérdeztük a Katit, (Pereszteginé Cziráki Katalin polgármester – a szerk.)
hogy kié, eladó-e még… Amikor megnéztük, láttam, hogy
az alapok és a falak jók, a többit apránként meg tudom csinálni. Azért is esett Alsónemesapátira a választás, mert
csendes, szép falu. Fél 8-ra
járunk dolgozni, Zalaegerszegre sok járat van innen, csak
sajnos a vonat és a busz szinte
egyszerre megy reggel. Õsszel
elintéztük a tûzifát, idén felástuk a kertünket – indokolta a
választást Karsai Tibor. A családfõ Nagyváradon nevelke-

dett, kõmûvesként és festõként is dolgozott, majd a biztosabb állás érdekében váltott
az építõiparról az egészségügyre. Tibor Zalaegerszegen
korábban több építkezésnél is
közremûködött és mostanság
is segít a barátoknak.
Mindkettejüknek a zalaegerszegi megyei kórház a
munkahelye: Tibor a fül-orr
gégészet és a szülészet mûtõjében is ügyeletet lát el, felesége,
Marcsi a központi mûtõben
dolgozik. Megismerkedésük is
munkahelyüknek köszönhetõ,
a mûtõben találkoztak és 14
éve vannak együtt. Két gyermeket nevelnek, a Liszt Ferenc
Iskolában tanuló Kristóf 10, a
Csillagközi
Óvodába
járó
Gréta 5 éves. Kristóf kedvenc
tantárgya a matematika, tudását számos versenyen bizonyította már, ha felnõ, buszsofõr
szeretne lenni. Az iskolából
hazaérve élvezi, hogy szinte
minden napra jut valami tennivaló, tetszik neki az erdõ, a
fûtés pedig már az õ feladata.
A család otthon egy cicát, Nyafit tart háziállatként, de Gréta
élvezettel sorolja a második
szomszédban felismert állatokat, gyorsan megbarátkozott a
kecskével, a tehénnel, a kacsával, a malaccal, a nyúllal, s a
galambbal is.

– Nován nõttem fel. Nyolc
évig laktunk albérletben Zalaegerszegen, így a kórház szolgálati lakásában is, de annyira
megemelték a bérleti díjat,
hogy ott kellett hagynunk. Éltünk többször Nován is, majd
visszajöttünk a városba, végül
október 3-án költöztünk Alsónemesapátiba. Szeretünk sütni, fõzni, amit itt már kint az
udvaron is megtehetünk –
teszi hozzá Karsainé Opicz
Mária.
Tibor és Mária sokat dolgozik, szabadidejüket igyekeznek hasznosan, és gyermekeikkel együtt eltölteni. Közös
hobbijukká vált a (keresztszemes)hímzés, amivel elõször Tibor foglalkozott, majd Mária is
megszerette, így együtt készítik a házukat díszítõ szebbnél
szebb faliképeket. Szeretnék
megismerni a falubelieket, így
amilyen rendezvényre tudnak,
elmennek majd. Belevágtak a
zöldségtermesztésbe, melynek
gondozásához a gyerekek is
kedvet kaptak. 16 fajta paradicsomot, 10 fajta paprikát
vetettek, s ha minden jól megy,
akkor a céklát, a hagymát, a
sóskát és a krumplit is a saját
kertjükbõl tehetik az asztalra.
Persze, ha sikerül „legyõzni” az
ágyást feltúró vakondokat…
Pataki Balázs

Szekcionált garázskapuk
Már 120 000 Ft + Áfa-tól beépítve.
Cégünk magyarországi területi képviselõt keres.
Rugalmas munkaidõ, szakmai képzés, céges autó,
kimagaslóan magas fizetés.
Amit elvárunk: kitartó, szorgalmas,
hatékony kapcsolattartás az
építõanyag kereskedésekkel.
Információ, árajánlat:
www.intertor.at • 06 30 249 90 92
Intertor Austria
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Fiatalok hete a megyeszékhelyen
Április 11-15., hétfõ és péntek között került sor Zalaegerszegen a Fiatalok Hetére, amely
az általános iskolás, a középiskolás és az egyetemista generációt mozgatta meg.
A részletekrõl elõtte sajtótájékoztatón számolt be Balaicz
Zoltán polgármester, a rendezvény fõvédnöke, valamint a Zalaegerszegi Egyetemisták Egyesülete, a Hallgatói Önkormányzatok, valamint a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat vezetõi.
Balaicz Zoltán polgármester elmondta: mivel szeretnék,
hogy Zalaegerszeg ne csak a
múlt és a jelen, hanem egyben
a jövõ városa is legyen, ezért
kiemelten kell támogatni a város jövõjét jelentõ fiatalokat,
az utánunk következõ nemzedékeket. A fiataloknak érezniük kell, hogy számítanak rájuk,
megbecsülik õket. Elmondhatják a véleményüket, megfogalmazhatják a kritikáikat és javaslatokat tehetnek. A felnõtteknek az a feladatuk, hogy vegyék õket komolyan, hallgassák meg az ötleteiket, és próbálják is megvalósítani azokat,

hiszen így váltható valóra a
nemzedékek összefogása Zalaegerszeg érdekében!
A Fiatalok Hetének elsõ
napjai az egyetemistákról szóltak. A korábbi Fõiskolás Fesztivál új nevet kapott, hiszen
2016. január 1-tõl mindhárom
Zalaegerszegen jelen lévõ felsõoktatási anyaintézmény egyetemi rangot kapott (Budapesti
Gazdasági Egyetem Zalaegerszegi Gazdálkodási Kara, Pécsi
Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Zalaegerszegi
Képzési Központja, Pannon
Egyetem Mérnöki Kar Zalaegerszegi Mûszaki Képzési és
Kutatási Intézete). Így most elsõ alkalommal szervezték meg
a Zalaegerszegi Egyetemi Napokat (ZEN). Ezen szakmai
elõadásokkal, sportversenyekkel, start-up és közgazdasági
délutánnal, fõzõversennyel, könynyûzenei koncertekkel, valamint egy jótékonysági futással
várták az érdeklõdõket. Utóbbi
nevezési díjaiból az egyetemisták a Zala Megyei Kórház onkológiai osztályának „Akarattal
és Hittel” Alapítványát támogatják.

Balaicz Zoltán polgármester a diákok képviselõivel.

A Zalaegerszegi Egyetemi Napok ünnepélyes megnyitója Vadvári Tibor alpolgármesterrel.
A Fiatalok Hetének utolsó
napjai az általános és középiskolás diákokról szóltak, hiszen
már ötödik alkalommal került
sor a Zalaegerszegi Városi Diáknapokra. A szerdai nap a hagyományos hatalomátvétellel
indult a Városházán, amikor az
adott napra a diákpolgármester átvette Zalaegerszeg irányítását a felnõtt polgármestertõl.
A jelképes gesztus után a felnõtt vezetés közgyûlésen hallgatta meg a fiatalok felvetéseit.
A zalaegerszegi diákönkormányzat tagjai másnap látványos villámcsõdületre és játé-

kos vetélkedõre invitálták diákokat.
A programok részben az
Emberi Erõforrások Minisztériumának, valamint a Család,
Ifjúsági és Népesedéspolitikai
Intézet támogatásával valósultak meg. A pályázati háttérmunkát a Zalai Civil Életért
Közhasznú Egyesület segítette. Köszönet a szervezõ fiatalok mellett Fentõsné Belléncs
Andrea ifjúsági szakreferensnek, valamint a Keresztury Dezsõ Városi Mûvelõdési Központnak, Flaisz Gergõ igazgatónak és Farkas Szabinának!

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!

2016. április

A Költészet napja a Csertánban
„Szállj költemény, szólj költemény mindenkihez külön-külön,
hogy élünk ám és van remény,
– van idõ, csípjük csak fülön.”
József Attila: Szállj költemény
címû versének részletét választottuk mottóul Alsónemesapátiban a Csertán Sándor Általános Iskolában április 11-én
a Költészet napi rendezvényre.
Évek óta mindig más programmal készülünk erre a napra. Így volt már író-olvasó találkozó, szavalóverseny, vidám irodalmat bemutató találkozó, plakátkészítõ verseny, stb. Idén interaktívvá vált ez a nap, melyen
a tanulók videofilmeken mutatták be kedves versüket. A vers
kiválasztásakor megtervezték azt
is, hogy a település melyik részén, milyen körülmények között és kinek a segítségével készítik el a filmfelvételeket. Helyszínül Alsónemesapáti és Nemesapáti utcáit, épületeit és a
környék dombjait választották
a gyerekek. A magyartanáron
kívül szülõk, testvérek, ismerõsök támogatták a versillusztrációk elkészítését, majd a filmek közül az iskolában választottuk ki a legjobbakat, amelyeket bemutattunk a meghívott vendégeknek és a gyerekeknek. A videók elkészítésében, utómunkálataiban minden második tanuló részt vett.
Néztünk filmet József Attila, az
iskola, a falu témakörben, de
hallgattunk verseket termé-

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Azok az évek…

Évek óta mindig más programmal készülnek.

Ezúttal is volt szavalóverseny.
szetrõl, növényekrõl, állatokról, táncról is. A komoly és a vidám hangulatú klipek közül a
tágabb környezet az iskola Facebook oldalán kaphat ízelítõt.
Az alkotók számára a legnagyobb jutalom a közösségi al-

kotás öröme, a kreativitásuk
bemutatása, a nézõknek pedig
a verssel való újszerû találkozás, az ismerõs arcokkal és helyekkel illusztrált élmény átélése.
–p–

Felújítják a fecskendõ kocsit
Gyûrûs község jelentõs részét 1878-ban tûzvész pusztította el, ennek okulására alakult meg az Önkéntes Tûzoltó
Egylet 1892-ben, mely eredményesen dolgozott a tûzvészek
megelõzésében.
Az 1970-es években az egyesület megszûnt, fecskendõ kocsija „nyugdíjazva” lett, több
mint 40 évig zárt helyen volt
tárolva leromlott, rossz állapotban. A gyûrûsi Önkéntes Tûzoltó Egyesület volt parancsnokának unokája azonban tett
egy felajánlást, ennek köszönhetõen a kocsi hónapokig tartó teljes restauráláson esik keresztül.
2016 májusában kívánjuk
kiállítani a felújított fecskendõ
kocsit a falu központi helyén –
tájékoztatta lapunkat Bertalan
Tibor, a község polgármestere.
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Májusban szeretnék kiállítani a falu központi helyén a fecskendõ kocsit.

Izabell együtt él szüleivel, korábban nem érdekelte a fõzés, de az utóbbi hónapokban a konyhát imádja
a legjobban. Valószínûleg ennek az is az oka, hogy édesanyja, Andrea nap, mint nap
fõz. Izabell ilyenkor mindig
berohan a konyhába és árgus szemekkel figyeli a fõzés minden pillanatát. Most
már tudja, mikor kell sózni
és mikor kell megkeverni az
ételt. Az ehhez szükséges eszközöket már nyújtja is. Izabell a profi séfek útmutatása alapján a fõzéshez használt eszközök használatának
megtanulását tartja fontosnak. Nap, mint nap gyakorol. Az ehhez szükséges edényeket könnyedén elõveszi
az új generációs nagy teherbírású, extra méretû fiókokból. Ha valamit elsõre
nem talál, megnézi a következõ fiókban. Mivel ezek a
fiókok teljes kihúzásúak, bármit megtalál, amire szüksége lehet. Azért nem mindenki örül Izabell konyhahasználatának. Ez akkor derült ki, amikor apa elõször
nézte végig árgus szemekkel, hogy bizony az õ lánya
könnyedén kihúzza a közel
40 kilós fiókot, kiveszi belõle a kedvenc fazekát, majd
visszatolja.
Eközben apa majd szívrohamot kapott, mert észrevette, hogy a 18 hónapos
Izabell kezét most bizony
keményen be fogja csípni a
fiók.
Mert apa elfejtette, hogy
ez a fiók az utolsó 5 cm-en
megáll, és szépen lassan
hangtalanul bezárja magát.
Így Izabellnek bõven maradt ideje, hogy elvegye a kezét, és még egy mosolyt is
dobjon döbbent apja felé.
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Országos döntõbe jutott a vasboldogasszonyi népdalkör
A Vass Lajos Népzenei Szövetség 1995-ben alakult azzal a
céllal, hogy összefogja, segítse
a Kárpát-medencében élõ és
mûködõ népdalköröket, népzenei csoportokat, énekkarokat, nyugdíjas éneklõ csoportokat, a népzenét, néphagyományainkat éltetõ közösségeket, embereket. „Hagyományos
régiók, régiók hagyománya”
mottóval rendezték meg ápri-

lis 16-án Sümegen a XI. Vass
Lajos Népzenei Verseny II. Országos Középdöntõjét, melyre
a vasboldogasszonyi Községi
Népdalkör Egyesület is bejutott. A tavaly húszéves jubileumot ünneplõ csoport már
negyedik alkalommal mérette
meg itt magát:
– Novemberben Andráshidán az elõdöntõ zsûrije a legjobbnak ítélte a produkción-

Megújult a sportegyesület közösségi tere
Az elmúlt hónapokban
Vasboldogasszonyban pályázati támogatással újult meg a
sportöltözõ melletti klubszoba
és annak plusz helységei, így
az utóbbi években az önkormányzati hivatal mellett az
egykori iskola összes épületét
sikerült felújítani.
– A közösségi tér újra lett
festve és szigetelve, valamint
megújítottuk a tetõ szigetelését, a mennyezetet gipszkartonoztuk, hogy a hõ se távozzon
az épületbõl. Megújult a szer-

A dalkör fellépése Sümegen.

tár, valamint elkészült egy
teljesen új vizesblokk is. Az 1,7
millió forintos TAO-pályázathoz az önkormányzat biztosította az önerõt, a felújítás javát
a Tarr Kft. társasági adójából
finanszíroztuk. A késõbbiekben itt tartjuk a mérkõzések
utáni összejöveteleket, igény
esetén a fiatalok is igénybe
vehetik a klubszobát – számolt
be a fejlesztésrõl Laska István
egyesületi elnök és Mazzag
Géza polgármester.
- pbA zsûri is méltatta a vasboldogasszonyi csoportot.
kat, így továbbjutottunk a sü- pesten – számolt be a sikerrõl
megi középdöntõbe. Ott 30 Kálmán Imréné, a dalkör vezecsoporttal versenyeztük a dön- tõje, aki örömmel újságolta,
tõbe jutásért, ahol a szombat- hogy a közelmúltban a csoport
helyi, büki, budapesti, gyõrúja- létszáma is bõvült.
ráti, vépi és gyenesdiási dalA csoport a 2010-es Vass
körök között is kiemeltek ben- Lajos Népzenei Verseny budanünket. Vajda József gyûjtötte pesti döntõjén százhúsz csodalokat adtuk elõ, amiket Pa- port között nívódíjat kapott,
ragi János zenetanár tanított remélhetõleg idén is szép
be nekünk. A húsz éves fen- eredménnyel térnek haza. Melnállásunkban nagy siker, hogy lette idén is részt vesznek a
újra továbbjutottunk a Kárpát- KÓTA minõsítõn, melyet ezútmedencei döntõbe, amit no- tal Lentiben rendeznek majd.
vember 5-én rendeznek BudaPataki Balázs

A klubszobában már modern körülmények között lehet billiárdozhatni.

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

www.zalatajkiado.hu
A klubszobában külön vizesblokkot is kialakítottak.
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Ismét díjazták Nagypálit
Összesen 3600 megawattóra megújuló energiával gazdagították az országot, és évi
3500 tonna szén-dioxidtól mentesítették a környezetet azok a
hazai önkormányzatok, akik az
Energiaklub 2015/2016-os, fenntartató települési versenyein
szerepeltek. Ez hatásában olyan,
mintha 5000 háztartás egy
éven át nem használna áramot
– írta a szervezet közleménye.
2016-ban Újszilvás Község
lett a Napkorona Bajnok, azaz
a napenergiát legbuzgóbban
hasznosító település. A faluban mûködõ napelem- és napkollektor-felületek nagyjából
250 család éves áramfogyasztásának megfelelõ energiát ter-

melnek. Magyarországon itt
létesült elõször önkormányzati
fejlesztésû napelempark, de a
jó példát azóta egyre több település követi. Újszilvás a versenyben egy teljes napkollektoros rendszerrel gazdagodott.
Az egy lakosra esõ napenergia-hasznosításban idén
Nagypáli Község vihet haza
ezüstérmet, és 100 nm-nyi tetõszigetelést. A kistelepülésen
már szinte alig találni olyan intézményt, ami ne hasznosítaná
a napenergiát. Az önkormányzat hosszú távú gazdaságfejlesztési koncepciójának
szerves része a megújuló
energiaforrások intenzív hasznosítása.

Középen Köcse Tibor, Nagypáli polgármestere.

Búzát szenteltek…

Napelemek Nagypáliban.

Fotó: Vargáné Gáspár Lívia
Idén is népes csapat zarándokolt a kereszthez.
A búzaszentelés a határ, a
búza- és gabonaföldek megáldása a keresztény liturgiákban.
A római katolikusoknál a népszokás napja Szent Márk napjához (április 25.) kapcsolódik,
vagy egy ehhez közel esõ napra szokták tenni.
A hagyományokhoz híven
ebben az évben is megszerveztük a kereszttúrával egybekötött búzaszentelést, melyhez
április 22-én már tizedik alkalommal gyülekeztek a résztvevõk. A túrát vállalókkal a plébánia hivatal elõl indultunk el
és együtt gyalogoltunk fel a
szertartás helyszínére. Útköz-

ben egy régi hagyományt felelevenítve megálltunk a Kiscseri keresztnél ahol közösen
imádkoztunk.
A „villámvágta keresztnél”
Szeghy Csaba Tamás atya szertartását követõen az óvodások
és az iskolások tavaszköszöntõ
mûsorát élvezhették a megjelentek. 1970. április 22. óta ünnepeljük a Föld napját, ennek
tiszteletére a fiatalok két fát
ültettek el a kereszt mellé. Az
önkormányzat támogatásával a
jelenlévõket megkínáltuk uzsonnával, és vidám beszélgetéssel
töltöttük el az idõt.
Kutai Erzsébet

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Észak-Nyugat Zala havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

ssen
Hirde k !
nálun

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

•

Sebestyén Gyula
késes, mûköszörûs és kulcsmásoló

Nyitva tartás:

Üzlet:

H-P: De.: 8.00-12.00 8900 Zalaegerszeg,
Du.: 13.00-16.00 Kazinczy tér 6.
Szo: De.: 8.00-11.00 Tel.: + 36-30/901-7603
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Elcsípnék a dobogót a focisták
Beszélgetésünket követõen
sajnos nem folytatódott a csapat kiváló szériája, kilenc tavaszi mérkõzésén megszerezhetõ pontok alig felét, tizenhármat sikerült gyûjteni.
Az idei szezon hajrájában
májusban kétszer játszanak
itthon a fiúk: 8-án fél 5-kor a
Teskánd II.-t, 22-én 17 órakor

Fotó: Németh Attila

Sikeres volt az elmúlt év
Egerszeg és Egervár együttmûködése folytatódik

Képünk az elsõ tavaszi mérkõzésen készült.
Az átalakult egervári focicsapat bíztatóan zárta az õszt:
14 mérkõzésén kilencszer sikerült nyernie, egyszer döntetlennel, négy alkalommal vereséggel zártak. Az igazsághoz
hozzátartozik, hogy a Zalaboldogfa csapata a téli szünetben
visszalépett, így eredményeit
(köztük az Egervár 3 pontját
is) törölték. A tavaszt az egerváriak így a negyedik helyen, a
második legjobb gólkülönbséggel kezdték, a vezetés szerint többre hívatott a csapat:
– Az elsõ két hely egyikén
szerettük volna zárni õsszel,
de sajnos az utolsó meccseken
erre elúszott az esély. Problémás volt a mérkõzések látogatottsága, mert sokan csak
ígérték, de nem értek oda

szomszédvári rangadón a Lakhegyet fogadják. Pontokat idegenben is lehet gyûjtögetni,
május 15-én fél 5-kor Alibánfán, 29-én 5 órakor Babosdöbrétén szerepel a csapat. Az
idei bajnokság június 5-én 17
órakor hazai pályán az Alsónemesapáti ellen zárul.
Pataki Balázs

vasárnap a meccsre. Tavaszra
így hét új játékost igazoltunk,
de közben sajnos jó focisták is
távoztak tõlünk. Fel szerettünk
volna jutni, de az most még
nem reális. Sok sérültünk van,
ami nehezíti, hogy elérjük céljaikat, így a dobogós helyezésnek örülnénk. A csapat magja
egervári, tíz helyi játékosunk
van, akik nem pénzért játszanak. Csütörtökönként vannak
az edzéseink, amin 7-8 fõ mindig megjelenik. A pályánk szerencsére bírja az esõs idõjárást
is, rengeteget foglalkozunk
vele, folyamatosan trágyázzuk
és hengerezzük. Az önkormányzat a fûnyírásban is segít
bennünket – vázolta fel Gángó
Károly elnök az elképzeléseket.

Hónaptól hónapig…

XIII. évfolyam 8. szám
2012. augusztus
Kistérségi havilap

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a
www.zalatajkiado.hu-ra, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!

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

www.zalatajkiado.hu

A két önkormányzat együttmûködésének köszönhetõen nõtt a
várkastély látogatottsága – hangzott el a sajtótájékoztatón.
Még 2014-én õszén, az akkor felálló új zalaegerszegi és
egervári önkormányzat vezetése döntött úgy, hogy egy
együttmûködés keretében szorosabbra fûzik a szomszédos
települések közötti szálakat.
Ennek legfontosabb eleme az
egervári várkastély programjainak kedvezményes látogatásának biztosítása. az Egerszeg
kártyával rendelkezõk számára
– kezdte a várkastélyban tartott sajtótájékoztatót Balaicz
Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere.
Az egervári nyári színházban a múlt évi kedvezményekkel válthatnak jegyet az Egerszeg kártyások – tette hozzá
Balaicz Zoltán. Ezen kívül a
várkastély egyéb programjaira
szintén csökkentett áru jegyet
válthatnak majd. Zalaegerszeg
városa a költségvetésének ter-

hére mintegy 2,5 millió forintos támogatást biztosított az
idei esztendõben Egervár önkormányzatának, ezen belül a
várkastélynak.
Marad az ingyenes látogatás is – szintén tavaly vezették
be – a zalaegerszegi lakcímkártyát felmutatók és az egervári
lakosok számára – ezt már
Gyerkó Gábor, Egervár polgármestere mondta el a sajtótájékoztatón.
A tavalyi évben jól látható
volt, hogy a kedvezményeknek, vagyis a két önkormányzat együttmûködésének köszönhetõen nõtt a vár látogatottsága.
Gyerkó Gábor kihangsúlyozta: a várkastély ingyenes
látogatása a kastély üzemeltetõjének jóvoltából lehetséges.
Varga Ákos Attila
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Idén a negyedik helyre, késõbb a dobogóra pályáznak
Nyolc korosztályban szerepel a Csács-Nemesapáti SE
Tavaly ötödik helyen zárt,
idén ismét a „felsõházban” vitézkedik a Csács-Nemesapáti
SE csapata. Idén a bajnoki címért a Csesztreg és a Hévíz fut
versenyt, viszont a harmadik
helyért folyó versengésben a
Lenti, Nagykanizsa, Zalalövõ
és Gellénháza kvartett mellett
a Nemesapáti is esélyes. Ezzel
kapcsolatban beszélgettünk az
egyesület egyik mindenesével,
Horváth Jánossal:
– Akár dobogós helyen is
zárhatnak, így tervezték?
– A negyedik helyezést tûztük ki célul, ezzel egyet lépnénk feljebb a tavalyi eredményhez képest. Nyilvánvaló,
hogy szeretnénk a dobogóra
kerülni, de az még sok dologtól függ. Négy mérkõzés van
hátra, abból háromszor ját-

szunk idegenben, amik elég
kemény meccsek lesznek.
– Télen elég jól erõsítettek.
– Igen, Ajkáról sikerült leigazolnunk Mihalecz Pétert,
aki az NB II-es pályafutása után
felhagyott a profi futballal,
nagy odaadással és alázattal játszik nálunk. Az egykori ZTE
nevelésû Horváth Patrik Ausztriából tért haza, mellette Csík
Zoltán érkezett hozzánk Teskándról. Heti három edzésünk
van, munkahelyi elfoglaltság mellett igazolatlanul senki nem hiányzott még edzésekrõl.
– A csapat jó elegye a rutinos és a fiatal játékosoknak.
– Jó az arány, és úgy gondolom, hogy nyáron tovább
kell fiatalítanunk. Lepár Tamás
43 évével kiemelkedik a csapatból, de most is fiatalosan

Kiadó nyaraló Vonyarcvashegyen
Vonyarcvashegyen 4-6-8 fõ részére
önálló nyaralóház kiadó!

Érdeklõdni telefonon lehet: 30/642-0330
A Lenti Gyógyfürdõ területén üzemelõ
I. számú büfébe
szakácsot, konyhai kisegítõt,
felszolgálót
szezonális munkára felveszünk!
Érdeklõdni lehet:
30/407-9953 • 30/437-8084

Képünkön Mihalecz Péter és Lepár Tamás igyekszik kiegyenlíteni, de a Nagykanizsa gyõzelmével pontszámban beérte a negyedik Nemesapátit.
mozog és igazi vezére a csapatnak.
– Mik a jövõbeni tervek?
– A következõ években megfelelõ igazolásokkal akár a dobogót is megcélozhatjuk, de
ahhoz az infrastruktúrát is tovább kell erõsíteni. A keleti oldalra tervezett fémszerkezetû
lelátó már félig kész állapotban van, a kispadok, hálók, világítás is felújításra szorulnak.
– Milyen eredményekkel
bír az utánpótlás?
– A 20 felnõtt játékos mellett körülbelül 130 utánpótlás
korú játékosunk van. Az U7,
U9, U11, U13, U14, U16, U19
csapatokat versenyeztetjük, így
összes 8 korosztályban szerepelünk. A Bozsik-programban
kimondottan jó eredményeket
értünk el, U13-as csapatunk a
legutóbbi tornán minden mérkõzést megnyerve, 17-1-es gólkülönbséggel végzett az Andráshida és a Csesztreg ellenében. U11-es és U14-es csapatunk is az élmezõnyben sze-

repel, az U16 és az U19 a középmezõnyben található. Utóbbiaknál Németh János személyében ettõl a szezontól új edzõ
irányít, és a reménykeltõ ötödik helyen állunk. A felnõtt csapatnál Kovács Imre vezetõedzõvel 2019-ig van szerzõdésünk, mellette a háttérmunkát
Lukács Péterrel és Nagy Veronikával végezzük.
Aki szeretne még idén
szurkolni a fiúknak, május 8án a Letenye SE elleni találkozón teheti meg, utána Zalalövõre és Lentibe utazik a
csapat. Idetartozó hír, hogy
május 8-án a délelõtt is a sport
jegyében telik: a Futás a koraszülöttekért
ZalaegerszegHévíz-Keszthely útvonalon zajló galopp elsõ kiemelt váltó és
frissítõpontja Nemesapátiban
lesz. A futók összesen 47,3 kilométeres távot tesznek meg,
melynél 11 kilométer megtétele után, várhatóan fél 12 után
haladnak át a településen.
Pataki Balázs
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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!
A SZABADTÉRI STRANDFÜRDÕ
ÁPRILIS 30-TÓL NYITVA!
Felnõtt belépõ: 1 900 Ft
Gyermek belépõ: INGYENES
(0-3 éves korig)

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

Extra belépõ: 2 500 Ft
(minden medence + pezsgõfürdõ + szauna)

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

INDULÓ
KÉPZÉSEK
E-00803/2014/A002

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

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

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

