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Kistérségi havilap

(Folytatás a 2. oldalon)

Április 9-én szer-
vezték meg a kistérség borai-
nak mustráját, melyre idén majd'
90 nedût neveztek be a környék
borászai. A zsûri két csoport-

Kispáliban

Zala leginkább a fehérboroknak kedvez
Gángó Károlyé lett a kistérség bora

ban kóstolta a mintákat, egyik-
ben

és , a másikban

és mûködött közre.

Farkas Ildikó, Budai La-
jos Lénárt Tamás
Oczely Tímea, Sümegi Kristóf

Veress János

– A 2014-es évhez képest a
tavalyi évjárat magas minõségi
javulást mutat. Aszályos évet
zártunk, itt is volt csapadék-
hiány, illetve nem oszlott el
megfelelõen a lehullott csapa-
dék. Ennek következtében a
borok javarésze savhiányos
volt, az Olaszrizlingnél lehetett
tapasztalni, hogy azok a gaz-
dák, akik tudatosan már a
musthoz is hozzányúltak, azok
sokkal tartalmasabb, szebb bo-
rokat állítottak elõ. Találkoz-
tunk erjedésbeli hibákkal,

amit a savtartalom mustkor-
ban történõ beállításával lehet
kiküszöbölni. Sokan odafigyel-
nek rá, de azért elõfordulnak
még olyan hibák, hogy a régi
fahordókat használják, így hiá-
ba szüretelik le a jó minõségû
szõlõt, ezek minõségromlást
okoznak. A rosé borokat na-
gyon szépen eltalálták a gaz-
dák, a vörösboroknál viszont
egységesen érezni a maradék
cukrot. Zala megye a fehér il-
latos fajtáknak a termõtája,

Feszült várakozás az eredményhirdetés elõtt.
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(Folytatás az 1. oldalról)

Az édesanyáknak – legaláb-
bis az írásos feljegyzések és az
anyák napja eredete szerint –
az ókori már
ünnepségeket rendeztek. Ere-
detileg az istenek anyja,
tiszteletére gyûltek össze az
emberek, aztán vele együtt az
édesanyákat is köszöntötték.

a húszas
évek óta május elsõ vasárnap-
ján az édesanyákat köszöntjük
tiszta szeretettel. Minden csa-
ládban nagy izgalommal ké-
szülnek erre a napra, a gye-
rekek köszöntõ verseket, dalo-
kat tanulnak, kedves meglepe-

Görögországban

Rhea

Magyarországon

Ajándékkészítés anyák napjára
téseket, ajándékokat készíte-
nek. A nagypáli gyerekek –
kicsik és nagyok – a Közösségi
Házban immár sokadik alka-
lommal „játszóház” keretében
ajándékkészítésre gyûltek ösz-
sze április 23-án, szombaton
délután, ahol nagy igyekezettel
készítették el a meglepetés aján-
dékaikat színes papírokból és
szalagokból (képünkön). Az
ügyes és szorgos kezek munká-
jának eredményét, az elkészült
virágdíszeket boldogan vitték
haza, hogy felköszöntsék majd
édesanyjukat, nagymamájukat
a szép ünnepnapon.

Zala leginkább a fehérboroknak kedvez
Gángó Károlyé lett a kistérség bora

ezek inkább megmutatják a
szépségüket, jobban otthonra
leltek itt – összegezte ifj. Ve-
ress János borász.

A 28 vörös-, 9 rosé és 50
fehérbor versengésében idén
is szép eredmények születtek.
A kistérség legjobb (fehér)bo-
rát az egervári
mutatta be, akinek nevéhez fû-
zõdik a legjobb rosé nedû is. A
fehérborok között az egervári

királyleánykája
végzett az élen, a vasboldog-
asszonyi zengõ és
szürkebarát fajták elegyû bora,
valamint az egervári

Irsai Olivér mintája elõtt.
A vörösborok versengésében a
gõsfai érdemel-
te ki a legmagasabb elismerést

Gángó Károly

Bende József

Csiza Imre

Török
Imre

Orbán György

az egervári Gángó Károly és a
kispáli elõtt.
A vöcköndi rend-
szeres résztvevõje a térség bor-
versenyeinek, idén is népes
csapattal érkezett települé-
sérõl:

– Talán a tizenötödik bor-
verseny a mai, amin részt ve-
szek. Mindig jó érzéssel jövök,
mert egyrészt megvizsgálják az
általunk hozott borokat, más-
részt az ismerõsökkel jó leülni
egy pohár ital mellett meg-
beszélni az aktuális teendõket.
Ma Vöckönd húsz százaléka
eljött, még mindig számottevõ,
hogy mennyien foglalkoznak
szõlõtermesztéssel és a fiata-
lok is egyre jobban kedvet kap-
nak hozzá. Az idén még vegyes
fehérbort hoztam, jövõre már

Cseresnyés János
Kiss József

külön hozok rizlinget, Caber-
net Sauvignont és sárga mus-
kotályt. Korábban közel 1500
tõvel gazdálkodtunk, amit le-
csökkentettünk a harmadára
és már kordonon mûveljük,
ami kevesebb munkát igényel.
A mennyiség csökkent, de mi-
nõségben úgy érzem fejlõdni
fogunk. Idén 200-300 liter bo-
runk lett, de sajnos a kedve-
zõtlen idõjárás, a rosszul sike-

rült permetezés beleszólt a
minõségbe. Többen évek óta
aranyérmes borokat hoznak,
én a bronzéremmel már elé-
gedett lennék – mesélte bi-
zakodva az egykori polgár-
mester, aki idén ezüstminõsí-
tést kapott.

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

Pataki Balázs

Munkában a bormustra zsûrije.

A bírálat alatt fellépõ csoportok szórakoztatták a gazdákat.

Örömmel értesítjük
lakosságát, hogy egy áru-

házlánc által meghirdetett
„Ön választ, mi segítünk”
programra a település sikeres
pályázatot nyújtott be. A má-
sodik körben a vásárlók sza-
vazhatnak arra, hogy ki le-
gyen a nyertes az adott kör-
zetben.

400 ezer forintot nyerhet
a közösségünk egy 5 alkalom-
ból álló, a mezõgazdasági év-
körhöz kapcsolódó jeles na-
pok hagyományainak ápolá-

Kis-
páli

sát (aratás, szüret, befõzések,
stb...) és az egészséges élet-
módot, táplálkozást népszerû-
sítõ gasztronómiai program-
sorozatra, 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 szavaz-
zanak Kispáli közösségépítõ
programjára.

Köszönettel:
polgármester.

Horváth Zsu-
zsanna

Kispálira szavazhatnak

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Április 5-én a Megújuló Energia-
források Innovációs Ökocent-
ruma adott helyet

a Zala megyében mû-
ködõ LEADER akciócsoportok
vidékfejlesztési mûhelynapjá-
nak. A Magyar Nemzeti Vidéki
Hálózat kezdeményezésére a
LEADER csoportok a települé-
sek aktuális fejlesztési lehetõ-
ségeit és az e célt szolgáló
programokat beszélték meg.
A résztvevõk elõször a meg-
hívott hivatalok, szervezetek
képviselõitõl kaptak tájékozta-
tást az aktuális hírekrõl és le-
hetõségekrõl, majd az akció-
csoportok helyi fejlesztési stra-
tégiáiról beszélgettek. Ezt kö-
vetõen , Nagypáli
polgármestere egy rövidfilm
keretében a Nagypáli Zöld Út
Falufejlesztési Program ered-
ményein keresztül mutatta be

Nagypá-
liban

Köcse Tibor

Vidékfejlesztési mûhelynap Nagypáliban

a hatékony energiagazdálko-
dás vidékfejlesztésben betöl-
tött szerepét.
A mûhelynap szakmai vendége
volt az Energiaklub társelnöke,

, aki elõadásá-
ban elmondta, a klímaváltozás
megindulásával egyre jelentõ-
sebb uniós pályázati lehetõsé-
gek nyílnak az energiagazdál-
kodással kapcsolatban.

, az Energiaklub mar-
keting-koordinátora segítségé-
vel a jelenlevõk közös feladat-
megoldásokkal szerezhettek ta-
pasztalatot az alapvetõ ener-
giaprojektek beindításához. A
szakmai elõadásokat követõen
a résztvevõk a falu CNG bu-
szával járták körbe a telepü-
lést és közvetlenül is megis-
merkedtek a kisfilmben bemu-
tatott helyi fejlesztések ered-
ményeivel.

dr. Bart István

Kun
Zsuzsanna

A
Zöld for-

rás programja keretében feb-
ruárban a komposztálásról hall-
gattak elõadást az

, majd az érdeklõdõk
április elején papírhulladékok-
ból készítettek használati tár-
gyakat. A környezetbarát em-
bert emberbarát környezet ve-
szi körül – vallják az egyesület
tagjai is. A Földmûvelésügyi
Minisztérium által támogatott
természet- és egészségvédelmi
programok április 22-én a Föld
napján folytatódtak, a

a
Zala-Depo Hulladékgazdálko-

Harangláb Kulturális és
Faluszépítõ Egyesület

alsónemes-
apátiak

Csertán
Sándor Általános Iskolában

Óvjuk, védjük a környezetet, hogy unokáink is láthassák!
Ismeretterjesztõ programok a Föld napja jegyében

dási és Környezetvédelmi Kft.
munkatársai tartottak játszóhá-
zi foglalkozást.

– A szelektív hulladékgyûj-
tés volt a fõ téma, amihez a kö-
zépsõ termet rendeztük be. Az
osztályok egymás után próbál-
ták ki a feladatokat. A szem-
léltetõ táblák segítségével a
gyerekek megtanulták, hogy
melyik hulladékot milyen szí-
nû konténerbe kell gyûjteni. A
játékos horgászaton a gyere-
keknek el kellett dönteni, me-
lyik hulladékkal mit kell tenni.
A tanultakat memóriajátékon
lehetett tesztelni, s képes könyve-
ket, színezõket is hoztak az elõ-

adók. Nagyon jó kis délelõtt
volt, a gyerekek megtanulhat-
ták, hogy mi az, ami a termé-
szetbe illik, ami nem, azt pedig
szelektíven kell gyûjteni – össze-
gezte az alsó tagozat délelõtt-
jét tanítónõ. A fel-
sõ tagozatban ugyancsak ha-
sonló programokon vettek részt
a tanulók, akiknek önállóan is
kellett készülniük a Föld napjára:

– Idén iskolánkban a Föld
napjára való készülés jelszava-
ként a következõ mottót tûz-
tük ki: Hazánk a Föld legyen!
Fontosnak tartottuk minél több
növény- és állatfaj, védett ter-
mészeti értékeink megisme-
rését. Akkor tudjuk védeni és
szeretni a körülöttünk levõ ter-
mészetet, ha igazán a megis-
merjük. A kisebbek plakátokat,
rajzokat készítettek, a nagyob-
bak utánanéztek a Föld napja

Kiss Zsuzsa

eredetének, felkészültek a ter-
mészetvédelmi területekbõl, s
egyenként a nemzeti parkok-
ból is. Ilyenkor szoktunk be-
szélgetni a környéken fellel-
hetõ védett növényekrõl és ál-
latokról, ezeket azért is kell
védeni, hogy majd unokáink is
láthassák - foglalta össze a felsõ
tagozat programjait

tanárnõ.
A Zöld Forrás program má-

jus 21-én a tavaly már nagy si-
kert aratott Fûvésznappal zá-
rul, ahol 11 órakor indul

zánkai füves em-
berrel a gyógynövénykeresõ
túra. A vendégeket bográcsos
ebéddel kínálják, délután pe-
dig az immunrendszer erõsíté-
séhez kapnak tanácsot, hiszen
gyógynövényekkel is kedvezõ
hatás érhetõ el.

Kenyeres
Lászlóné

Ta-
kács Ferenc

Pataki Balázs

Az alsó tagozatosok is megtanulták a hulladék szelektálását.

Fotó: Vargáné Gáspár LíviaFotó: Vargáné Gáspár Lívia

Hasznos volt a tapasztalatcsere.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Észak-Nyugat Zala Hirde
ssen

nálu
nk !

Ha elolvasta, adja tovább!
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A
április 28.-iki ülésén

megyei rendõrfõkapi-
tány számolt be a megye köz-
biztonsági helyzetérõl, a lakos-
ság szubjektív biztonságérzeté-
nek javítása érdekében tett in-
tézkedésekrõl. Elmondta, hogy
2015-ben 8.6%-kal csökkent Za-
lában a regisztrált bûncselek-
mények száma, ugyanakkor az
õszi hónapokban kiemelt fel-
adatot jelentett a rendõrség
számára az illegális migrációs
nyomás, amely részben a

jelentkezett, részben pedig a
megyén átvezetõ fõbb közle-
kedési útvonalak kiemelt el-
lenõrzését foglalta magában. A
lakosság biztonságérzetének
növelése érdekében jelentõ-
sen nõtt a közterületen szol-
gálatot teljesítõ rendõrök szá-
ma. A Zala Megyei Közgyûlés
egyhangúlag elfogadta a be-
számolót.

A
tevékenységé-

rõl, kiemelve a zalai feladat-
ellátást, me-
gyei igazgató adott tájékozta-
tást. Kiemelte az elmúlt év ele-
jén esett rengeteg csapadék és
az így kialakult belvizek miatti
nehézségeket a tavaszi vetést
és a gombabetegségek kialaku-
lását illetõen, valamint a nyári
aszály miatt felmerült termés-
kiesést a megye legnagyobb
részén. Hangsúlyozta, hogy a
NAK keretében kialakított, bõ-

Zala Megyei Közgyûlés
dr. Sipos

Gyula

hor-
vát-magyar határszakaszon

Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara (NAK)

Lendvay Miklós

Javult a rendõri munka megítélése
vített létszámmal mûködõ fa-
lugazdász hálózat lehetõvé te-
szi a gazdatámogató rendszer
hatékonyabb mûködését, mely-
nek eredményei már a tavalyi
évben is láthatóak voltak.

, a Nem-
zeti Fejlesztési Minisztérium
Környezeti és Energiahaté-
konysági Operatív Programo-
kért felelõs helyettes államtit-
kára a KEHOP elõkészítésérõl
és végrehajtásáról tájékoztatta
a közgyûlést, részletesen be-
mutatva az egyes fejlesztési
irányokat, kiemelve a zalai
fejlesztéseket, amelyek között
települési szennyvízelvezetési,
élõhely-védelmi projektek ta-
lálhatók egyebek mellett.

, a Szociális és
Gyermekvédelmi Fõigazgató-
ság Zala Megyei Kirendeltségé-
nek igazgatója tájékoztatást
adott a megye területén mû-
ködõ ellátórendszerrõl.

Jogszabályi kötelezettség-
nek eleget téve a közgyûlés tá-
jékoztatást kapott a 2015-ben
elvégzett területfejlesztést és
területrendezést érintõ munká-
ról, valamint rendeletet alko-
tott a Zala Megyei Önkormány-
zat 2015. évi gazdálkodásának
zárszámadásáról, s módosítot-
ta 2016. évi költségvetését.

A Zala Megyei Közgyûlés
az ülésen döntött a kötele-
zõ betelepítési kvóta eluta-
sításáról.

Forrás:

Dr. Nemcsók Dénes

Györe Edina

Zala Megyei Önkormányzat

Számos fontos téma szerepelt a közgyûlés ülésén.

Ár megtekintés után, megegyezés alapján. Májusban kerül bontásra.

Érdeklõdni: 20/9530 842 • 30/378 4465

Pethõhenyén bontott tetõcserép
kb. 1700 db, kúpcserép kb. 60 db eladó

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

A TeSzedd! - Önkéntesen a
tiszta Magyarországért akció
ma hazánk legnagyobb önkén-
tes mozgalma. Idén immár ha-
todik alkalommal valósult meg.
A szemétgyûjtési akció kereté-
ben szerte az országban így

is „tavaszi nagy-
takarítottak” a TeSzedd! ön-
kéntesei.

– Azért szervezzük meg ezt
a mozgalmat minden évben,
hogy közösen megtisztítsuk
szûkebb-tágabb környezetün-
ket. A hagyományoknak meg-

Kispáliban

Kispáliban is szedték
felelõen a bevezetõ utak men-
tén és a futballpálya mögötti
kiserdõben gyûjtötték a tele-
pülés lakói az illegálisan eldo-
bált hulladékot. Fõként háztar-
tási hulladékot, mûanyag pa-
lackokat, sörös üdítõs dobozo-
kat és néhány régi elektronikai
eszközt találtunk a falu környé-
kén, melyeket a kampány so-
rán rendelkezésünkre bocsáj-
tott zsákokba helyeztünk el –
mondta el a helyi koordinátor,

polgár-
mester.
Horváth Zsuzsanna

A kispáliak is csatlakoztak az akcióhoz.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Szekcionált garázskapuk

Információ, árajánlat:

www.intertor.at • 06 30 249 90 92

Intertor Austria

Cégünk magyarországi területi képviselõt keres.

Rugalmas munkaidõ, szakmai képzés, céges autó,

kimagaslóan magas fizetés.

Amit elvárunk: kitartó, szorgalmas,

hatékony kapcsolattartás az

építõanyag kereskedésekkel.

Már 120 000 Ft + Áfa-tól beépítve.

Minden család számára
fontos, hogy megtalálják ottho-
nukat, ahol hosszú távon ter-
vezhetnek, élhetik életüket. Ha
mindezt olyan helyen tehetik,
ahol jó a levegõ, van mozgás-
tér, tarthatnak állatot, megter-
melhetik az étkezésekhez va-
lót, akkor már csak hab a
tortán, ha saját ízlésük szerint
rendezkedhetnek be. Az aláb-
biakban az

letelepedõ
tagjaival beszélgetünk, akik né-
hány hónapja élnek a faluban.

– 1992 és 1995 között lak-
tam már Kisbucsán, így ismer-
tem a környéket. Interneten
nézegettük, hogy mi az a távol-
ság, ahonnan még könnyen

Alsónemesapáti-
ban Karsai-család

Alsónemesapátiban találták meg a nyugalmat

bejárhatunk dolgozni Zala-
egerszegre. Megláttuk ezt a há-
zat, aztán megkérdeztük a Ka-
tit, (Pereszteginé Cziráki Ka-
talin polgármester – a szerk.)
hogy kié, eladó-e még… Ami-
kor megnéztük, láttam, hogy
az alapok és a falak jók, a töb-
bit apránként meg tudom csi-
nálni. Azért is esett Alsóne-
mesapátira a választás, mert
csendes, szép falu. Fél 8-ra
járunk dolgozni, Zalaegerszeg-
re sok járat van innen, csak
sajnos a vonat és a busz szinte
egyszerre megy reggel. Õsszel
elintéztük a tûzifát, idén felás-
tuk a kertünket – indokolta a
választást . A csa-
ládfõ Nagyváradon nevelke-

Karsai Tibor

dett, kõmûvesként és festõ-
ként is dolgozott, majd a biz-
tosabb állás érdekében váltott
az építõiparról az egészség-
ügyre. Tibor Zalaegerszegen
korábban több építkezésnél is
közremûködött és mostanság
is segít a barátoknak.

Mindkettejüknek a zala-
egerszegi megyei kórház a
munkahelye: Tibor a fül-orr
gégészet és a szülészet mûtõjé-
ben is ügyeletet lát el, felesége,

a központi mûtõben
dolgozik. Megismerkedésük is
munkahelyüknek köszönhetõ,
a mûtõben találkoztak és 14
éve vannak együtt. Két gyer-
meket nevelnek, a Liszt Ferenc
Iskolában tanuló 10, a
Csillagközi Óvodába járó

5 éves. Kristóf kedvenc
tantárgya a matematika, tudás-
át számos versenyen bizonyí-
totta már, ha felnõ, buszsofõr
szeretne lenni. Az iskolából
hazaérve élvezi, hogy szinte
minden napra jut valami tenni-
való, tetszik neki az erdõ, a
fûtés pedig már az õ feladata.
A család otthon egy cicát, Nya-
fit tart háziállatként, de Gréta
élvezettel sorolja a második
szomszédban felismert állato-
kat, gyorsan megbarátkozott a
kecskével, a tehénnel, a kacsá-
val, a malaccal, a nyúllal, s a
galambbal is.

Marcsi

Kristóf

Gréta

– Nován nõttem fel. Nyolc
évig laktunk albérletben Zala-
egerszegen, így a kórház szol-
gálati lakásában is, de annyira
megemelték a bérleti díjat,
hogy ott kellett hagynunk. Él-
tünk többször Nován is, majd
visszajöttünk a városba, végül
október 3-án költöztünk Alsó-
nemesapátiba. Szeretünk süt-
ni, fõzni, amit itt már kint az
udvaron is megtehetünk –
teszi hozzá Karsainé Opicz
Mária.

Tibor és Mária sokat dol-
gozik, szabadidejüket igyekez-
nek hasznosan, és gyermekeik-
kel együtt eltölteni. Közös
hobbijukká vált a (keresztsze-
mes)hímzés, amivel elõször Ti-
bor foglalkozott, majd Mária is
megszerette, így együtt készí-
tik 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 para-
dicsomot, 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

A Karsai-család palántáikkal és egyik képremekükkel.
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Április 11-15., hétfõ és pén-
tek között került sor

a , amely
az általános iskolás, a középis-
kolás és az egyetemista generá-
ciót mozgatta meg.

A részletekrõl elõtte sajtó-
tájékoztatón számolt be

polgármester, a rendez-
vény fõvédnöke, valamint a

, a
, valamint a

vezetõi.
Balaicz Zoltán polgármes-

ter elmondta: mivel szeretnék,
hogy Zalaegerszeg ne csak a
múlt és a jelen, hanem egyben
a jövõ városa is legyen, ezért
kiemelten kell támogatni a vá-
ros jövõjét jelentõ fiatalokat,
az utánunk következõ nemze-
dékeket. A fiataloknak érezni-
ük kell, hogy számítanak rájuk,
megbecsülik õket. Elmondhat-
ják a véleményüket, megfogal-
mazhatják a kritikáikat és ja-
vaslatokat tehetnek. A felnõt-
teknek az a feladatuk, hogy ve-
gyék õket komolyan, hallgas-
sák meg az ötleteiket, és pró-
bálják is megvalósítani azokat,

Zalaeger-
szegen Fiatalok Hetére

Balaicz
Zoltán

Za-
laegerszegi Egyetemisták Egye-
sülete Hallgatói Önkor-
mányzatok Zala-
egerszegi Városi Diákönkor-
mányzat

Fiatalok hete a megyeszékhelyen
hiszen így váltható valóra a
nemzedékek összefogása Zala-
egerszeg érdekében!

A Fiatalok Hetének elsõ
napjai az egyetemistákról szól-
tak. A korábbi Fõiskolás Feszti-
vál új nevet kapott, hiszen
2016. január 1-tõl mindhárom
Zalaegerszegen jelen lévõ fel-
sõoktatási anyaintézmény egye-
temi rangot kapott (Budapesti
Gazdasági Egyetem Zalaeger-
szegi Gazdálkodási Kara, Pécsi
Tudományegyetem Egészség-
tudományi Kar Zalaegerszegi
Képzési Központja, Pannon
Egyetem Mérnöki Kar Zala-
egerszegi Mûszaki Képzési és
Kutatási Intézete). Így most el-
sõ alkalommal szervezték meg
a Zalaegerszegi Egyetemi Na-
pokat (ZEN). Ezen szakmai
elõadásokkal, sportversenyek-
kel, start-up és közgazdasági
délutánnal, fõzõversennyel, köny-
nyûzenei koncertekkel, vala-
mint egy jótékonysági futással
várták az érdeklõdõket. Utóbbi
nevezési díjaiból az egyetemis-
ták a Zala Megyei Kórház on-
kológiai osztályának „Akarattal
és Hittel” Alapítványát támo-
gatják.

A Fiatalok Hetének utolsó
napjai az általános és középis-
kolás diákokról szóltak, hiszen
már ötödik alkalommal került
sor a Zalaegerszegi Városi Di-
áknapokra. A szerdai nap a ha-
gyományos hatalomátvétellel
indult a Városházán, amikor az
adott napra a diákpolgármes-
ter átvette Zalaegerszeg irányí-
tását a felnõtt polgármestertõl.
A jelképes gesztus után a fel-
nõtt vezetés közgyûlésen hall-
gatta meg a fiatalok felvetéseit.
A zalaegerszegi diákönkor-
mányzat tagjai másnap látvá-
nyos villámcsõdületre és játé-

kos vetélkedõre invitálták diá-
kokat.

A programok részben az

, valamint a

támogatásával valósul-
tak meg. A pályázati háttér-
munkát a

segítet-
te. Köszönet a szervezõ fiata-
lok mellett

ifjúsági szakreferens-
nek, valamint a

, igazga-
tónak és !

Emberi Erõforrások Miniszté-
riumának Család,
Ifjúsági és Népesedéspolitikai
Intézet

Zalai Civil Életért
Közhasznú Egyesület

Fentõsné Belléncs
Andrea

Keresztury De-
zsõ Városi Mûvelõdési Köz-
pontnak Flaisz Gergõ

Farkas Szabinának

Balaicz Zoltán polgármester a diákok képviselõivel.

A Zalaegerszegi Egyetemi Napok ünnepélyes megnyitója Vad-
vári Tibor alpolgármesterrel.

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

A cikkek oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

Zalatáj

www.zalatajkiado.hu

facebook

Zalatáj naponta!
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

„Szállj költemény, szólj költe-
mény mindenkihez külön-külön,
hogy élünk ám és van remény,
– van idõ, csípjük csak fülön.”
József Attila: Szállj költemény
címû versének részletét vá-
lasztottuk mottóul

a
április 11-én

a Költészet napi rendezvényre.
Évek óta mindig más prog-

rammal készülünk erre a nap-
ra. Így volt már író-olvasó talál-
kozó, szavalóverseny, vidám iro-
dalmat bemutató találkozó, pla-
kátkészítõ verseny, stb. Idén in-
teraktívvá vált ez a nap, melyen
a tanulók videofilmeken mu-
tatták be kedves versüket. A vers
kiválasztásakor megtervezték azt
is, hogy a település melyik ré-
szén, milyen körülmények kö-
zött és kinek a segítségével ké-
szítik el a filmfelvételeket. Hely-
színül Alsónemesapáti és

utcáit, épületeit és a
környék dombjait választották
a gyerekek. A magyartanáron
kívül szülõk, testvérek, ismerõ-
sök támogatták a versilluszt-
rációk elkészítését, majd a fil-
mek közül az iskolában válasz-
tottuk ki a legjobbakat, ame-
lyeket bemutattunk a meghí-
vott vendégeknek és a gyere-
keknek. A videók elkészítésé-
ben, utómunkálataiban min-
den második tanuló részt vett.
Néztünk filmet József Attila, az
iskola, a falu témakörben, de
hallgattunk verseket termé-

Alsónemes-
apátiban Csertán Sándor Ál-
talános Iskolában

Ne-
mesapáti

Évek óta mindig más programmal készülnek.

Ezúttal is volt szavalóverseny.

Gyûrûs

Önkéntes Tûzoltó
Egylet

Bertalan
Tibor

község jelentõs ré-
szét 1878-ban tûzvész pusztí-
totta el, ennek okulására ala-
kult meg az

1892-ben, mely eredmé-
nyesen dolgozott a tûzvészek
megelõzésében.

Az 1970-es években az egye-
sület megszûnt, fecskendõ ko-
csija „nyugdíjazva” lett, több
mint 40 évig zárt helyen volt
tárolva leromlott, rossz állapot-
ban. A gyûrûsi Önkéntes Tûz-
oltó Egyesület volt parancsno-
kának unokája azonban tett
egy felajánlást, ennek köszön-
hetõen a kocsi hónapokig tar-
tó teljes restauráláson esik ke-
resztül.

2016 májusában kívánjuk
kiállítani a felújított fecskendõ
kocsit a falu központi helyén –
tájékoztatta lapunkat

, a község polgármestere.

Májusban szeretnék kiállítani a falu központi helyén a fecsken-
dõ kocsit.

Felújítják a fecskendõ kocsit

szetrõl, növényekrõl, állatok-
ról, táncról is. A komoly és a vi-
dám hangulatú klipek közül a
tágabb környezet az iskola Fa-
cebook oldalán kaphat ízelítõt.

Az alkotók számára a legna-
gyobb jutalom a közösségi al-

kotás öröme, a kreativitásuk
bemutatása, a nézõknek pedig
a verssel való újszerû találko-
zás, az ismerõs arcokkal és he-
lyekkel illusztrált élmény át-
élése.

– p –

A Költészet napja a Csertánban

Izabell együtt él szülei-
vel, korábban nem érdekel-
te a fõzés, de az utóbbi hó-
napokban a konyhát imádja
a legjobban. Valószínûleg en-
nek az is az oka, hogy édes-
anyja, Andrea nap, mint nap
fõz. Izabell ilyenkor mindig
berohan a konyhába és ár-
gus szemekkel figyeli a fõ-
zés minden pillanatát. Most
már tudja, mikor kell sózni
és mikor kell megkeverni az
ételt. Az ehhez szükséges esz-
közöket már nyújtja is. Iza-
bell a profi séfek útmuta-
tása alapján a fõzéshez hasz-
nált eszközök használatának
megtanulását tartja fontos-
nak. Nap, mint nap gyako-
rol. Az ehhez szükséges edé-
nyeket könnyedén elõveszi
az új generációs nagy te-
herbírású, extra méretû fió-
kokból. Ha valamit elsõre
nem talál, megnézi a követ-
kezõ fiókban. Mivel ezek a
fiókok teljes kihúzásúak, bár-
mit megtalál, amire szüksé-
ge lehet. Azért nem min-
denki örül Izabell konyha-
használatának. Ez akkor de-
rült ki, amikor apa elõször
nézte végig árgus szemek-
kel, hogy bizony az õ lánya
könnyedén kihúzza a közel
40 kilós fiókot, kiveszi belõ-
le a kedvenc fazekát, majd
visszatolja.

Eközben apa majd szív-
rohamot kapott, mert észre-
vette, 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 ma-
radt ideje, hogy elvegye a ke-
zét, és még egy mosolyt is
dobjon döbbent apja felé.

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Azok az évek…
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A
1995-ben alakult azzal a

céllal, hogy összefogja, segítse
a Kárpát-medencében élõ és
mûködõ népdalköröket, nép-
zenei csoportokat, énekkaro-
kat, nyugdíjas éneklõ csopor-
tokat, a népzenét, néphagyo-
mányainkat éltetõ közössége-
ket, embereket. „Hagyományos
régiók, régiók hagyománya”
mottóval rendezték meg ápri-

Vass Lajos Népzenei Szö-
vetség

Országos döntõbe jutott a vasboldogasszonyi népdalkör
lis 16-án a XI. Vass
Lajos Népzenei Verseny II. Or-
szágos Középdöntõjét, melyre
a

is beju-
tott. A tavaly húszéves jubi-
leumot ünneplõ csoport már
negyedik alkalommal mérette
meg itt magát:

– Novemberben Andráshi-
dán az elõdöntõ zsûrije a leg-
jobbnak ítélte a produkción-

Sümegen

vasboldogasszonyi Községi
Népdalkör Egyesület

kat, így továbbjutottunk a sü-
megi középdöntõbe. Ott 30
csoporttal versenyeztük a dön-
tõbe jutásért, ahol a szombat-
helyi, büki, budapesti, gyõrúja-
ráti, vépi és gyenesdiási dal-
körök között is kiemeltek ben-
nünket. Vajda József gyûjtötte
dalokat adtuk elõ, amiket Pa-
ragi János zenetanár tanított
be nekünk. A húsz éves fen-
nállásunkban nagy siker, hogy
újra továbbjutottunk a Kárpát-
medencei döntõbe, amit no-
vember 5-én rendeznek Buda-

pesten – számolt be a sikerrõl
, a dalkör veze-

tõje, aki örömmel újságolta,
hogy a közelmúltban a csoport
létszáma is bõvült.

A csoport a 2010-es Vass
Lajos Népzenei Verseny buda-
pesti döntõjén százhúsz cso-
port között nívódíjat kapott,
remélhetõleg idén is szép
eredménnyel térnek haza. Mel-
lette idén is részt vesznek a
KÓTA minõsítõn, melyet ezút-
tal rendeznek majd.

Kálmán Imréné

Lentiben
Pataki Balázs

A dalkör fellépése Sümegen.

A zsûri is méltatta a vasboldogasszonyi csoportot.

Az elmúlt hónapokban
pályá-

zati támogatással újult meg a
sportöltözõ melletti klubszoba
és annak plusz helységei, így
az utóbbi években az önkor-
mányzati hivatal mellett az
egykori iskola összes épületét
sikerült felújítani.

– A közösségi tér újra lett
festve és szigetelve, valamint
megújítottuk a tetõ szigetelé-
sét, a mennyezetet gipszkarto-
noztuk, hogy a hõ se távozzon
az épületbõl. Megújult a szer-

Vasboldogasszonyban

Megújult a sportegyesület közösségi tere
tár, valamint elkészült egy
teljesen új vizesblokk is. Az 1,7
millió forintos TAO-pályázat-
hoz az önkormányzat biztosí-
totta az önerõt, a felújítás javát
a Tarr Kft. társasági adójából
finanszíroztuk. A késõbbiek-
ben itt tartjuk a mérkõzések
utáni összejöveteleket, igény
esetén a fiatalok is igénybe
vehetik a klubszobát – számolt
be a fejlesztésrõl
egyesületi elnök és

polgármester.

Laska István
Mazzag

Géza
- pb-

A klubszobában már modern körülmények között lehet billiár-
dozhatni.

A klubszobában külön vizesblokkot is kialakítottak.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Összesen 3600 megawatt-
óra megújuló energiával gaz-
dagították az országot, és évi
3500 tonna szén-dioxidtól men-
tesítették a környezetet azok a
hazai önkormányzatok, akik az
Energiaklub 2015/2016-os, fenn-
tartató települési versenyein
szerepeltek. Ez hatásában olyan,
mintha 5000 háztartás egy
éven át nem használna áramot
– írta a szervezet közleménye.

2016-ban Község
lett a Napkorona Bajnok, azaz
a napenergiát legbuzgóbban
hasznosító település. A falu-
ban mûködõ napelem- és nap-
kollektor-felületek nagyjából
250 család éves áramfogyasz-
tásának megfelelõ energiát ter-

Újszilvás

Ismét díjazták Nagypálit
melnek. Magyarországon itt
létesült elõször önkormányzati
fejlesztésû napelempark, de a
jó példát azóta egyre több tele-
pülés követi. Újszilvás a ver-
senyben egy teljes napkollek-
toros rendszerrel gazdagodott.

Az egy lakosra esõ nap-
energia-hasznosításban idén

vihet haza
ezüstérmet, és 100 nm-nyi te-
tõszigetelést. A kistelepülésen
már szinte alig találni olyan in-
tézményt, ami ne hasznosítaná
a napenergiát. Az önkor-
mányzat hosszú távú gazda-
ságfejlesztési koncepciójának
szerves része a megújuló
energiaforrások intenzív hasz-
nosítása.

Nagypáli Község

Középen Köcse Tibor, Nagypáli polgármestere.

Napelemek Nagypáliban.

A búzaszentelés a határ, a
búza- és gabonaföldek megál-
dása a keresztény liturgiákban.
A római katolikusoknál a nép-
szokás napja Szent Márk nap-
jához (április 25.) kapcsolódik,
vagy egy ehhez közel esõ nap-
ra szokták tenni.

A hagyományokhoz híven
ebben az évben is megszer-
veztük a kereszttúrával egybe-
kötött búzaszentelést, melyhez
április 22-én már tizedik al-
kalommal gyülekeztek a részt-
vevõk. A túrát vállalókkal a plé-
bánia hivatal elõl indultunk el
és együtt gyalogoltunk fel a
szertartás helyszínére. Útköz-

Búzát szenteltek…

ben egy régi hagyományt fel-
elevenítve megálltunk a Kis-
cseri keresztnél ahol közösen
imádkoztunk.

A „villámvágta keresztnél”
atya szer-

tartását követõen az óvodások
és az iskolások tavaszköszöntõ
mûsorát élvezhették a megje-
lentek. 1970. április 22. óta ün-
nepeljük a Föld napját, ennek
tiszteletére a fiatalok két fát
ültettek el a kereszt mellé. Az
önkormányzat támogatásával a
jelenlévõket megkínáltuk uzson-
nával, és vidám beszélgetéssel
töltöttük el az idõt.

Szeghy Csaba Tamás

Kutai Erzsébet

Fotó: Vargáné Gáspár LíviaFotó: Vargáné Gáspár Lívia

Idén is népes csapat zarándokolt a kereszthez.

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)

autókulcsmásolás az

autótípusok 85 %-ához

kedvezõ áron!

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.

Tel.: 30/471-1000

Nyitva tartás: h-p.: 7 -11, 12-17 sz.: 8-12
30

•

Üzlet:
8900 Zalaegerszeg,
Kazinczy tér 6.
Tel.: + 36-30/901-7603

Nyitva tartás:
H-P: De.: 8.00-12.00

Du.: 13.00-16.00
Szo: De.: 8.00-11.00

Sebestyén Gyula
késes, mûköszörûs és kulcsmásoló

Sebestyén Gyula
késes, mûköszörûs és kulcsmásoló

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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Az átalakult
bíztatóan zárta az õszt:

14 mérkõzésén kilencszer si-
került nyernie, egyszer döntet-
lennel, négy alkalommal vere-
séggel zártak. Az igazsághoz
hozzátartozik, hogy a

csapata a téli szünetben
visszalépett, így eredményeit
(köztük az Egervár 3 pontját
is) törölték. A tavaszt az eger-
váriak így a negyedik helyen, a
második legjobb gólkülönb-
séggel kezdték, a vezetés sze-
rint többre hívatott a csapat:

– Az elsõ két hely egyikén
szerettük volna zárni õsszel,
de sajnos az utolsó meccseken
erre elúszott az esély. Problé-
más volt a mérkõzések láto-
gatottsága, mert sokan csak
ígérték, de nem értek oda

egervári foci-

csapat

Zalabol-

dogfa

Elcsípnék a dobogót a focisták

Még 2014-én õszén, az ak-
kor felálló új és

veze-
tése döntött úgy, hogy egy
együttmûködés keretében szo-
rosabbra fûzik a szomszédos
települések közötti szálakat.
Ennek legfontosabb eleme az
egervári várkastély programjai-
nak kedvezményes látogatásá-
nak biztosítása. az Egerszeg
kártyával rendelkezõk számára
– kezdte a várkastélyban tar-
tott sajtótájékoztatót

Zalaegerszeg polgár-
mestere.

Az egervári nyári színház-
ban a múlt évi kedvezmények-
kel válthatnak jegyet az Eger-
szeg kártyások – tette hozzá
Balaicz Zoltán. Ezen kívül a
várkastély egyéb programjaira
szintén csökkentett áru jegyet
válthatnak majd. Zalaegerszeg
városa a költségvetésének ter-

zalaegerszegi

egervári önkormányzat

Balaicz

Zoltán,

Sikeres volt az elmúlt év
Egerszeg és Egervár együttmûködése folytatódik

hére mintegy 2,5 millió forin-
tos támogatást biztosított az
idei esztendõben Egervár ön-
kormányzatának, ezen belül a
várkastélynak.

Marad az ingyenes látoga-
tás is – szintén tavaly vezették
be – a zalaegerszegi lakcímkár-
tyát felmutatók és az egervári
lakosok számára – ezt már

, Egervár polgár-
mestere mondta el a sajtótá-
jékoztatón.

A tavalyi évben jól látható
volt, hogy a kedvezmények-
nek, vagyis a két önkormány-
zat együttmûködésének kö-
szönhetõen nõtt a vár láto-
gatottsága.

Gyerkó Gábor kihangsú-
lyozta: a várkastély ingyenes
látogatása a kastély üzemel-
tetõjének jóvoltából lehet-
séges.

Gyerkó Gábor

Varga Ákos Attila

Képünk az elsõ tavaszi mérkõzésen készült.

Fotó: Németh AttilaFotó: Németh Attila

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 cél-
jaikat, így a dobogós helyezés-
nek örülnénk. A csapat magja
egervári, tíz helyi játékosunk
van, akik nem pénzért játsza-
nak. Csütörtökönként vannak
az edzéseink, amin 7-8 fõ min-
dig megjelenik. A pályánk sze-
rencsére bírja az esõs idõjárást
is, rengeteget foglalkozunk
vele, folyamatosan trágyázzuk
és hengerezzük. Az önkor-
mányzat a fûnyírásban is segít
bennünket – vázolta fel

elnök az elképzelé-
seket.

Gángó

Károly

Beszélgetésünket követõen
sajnos nem folytatódott a csa-
pat kiváló szériája, kilenc ta-
vaszi mérkõzésén megszerez-
hetõ pontok alig felét, tizen-
hármat sikerült gyûjteni.

Az idei szezon hajrájában
májusban kétszer játszanak
itthon a fiúk: 8-án fél 5-kor a

t, 22-én 17 órakorTeskánd II.-

A két önkormányzat együttmûködésének köszönhetõen nõtt a
várkastély látogatottsága – hangzott el a sajtótájékoztatón.

szomszédvári rangadón a
fogadják. Pontokat ide-

genben is lehet gyûjtögetni,
május 15-én fél 5-kor

, 29-én 5 órakor
szerepel a csapat. Az

idei bajnokság június 5-én 17
órakor hazai pályán az

ellen zárul.

Lak-

hegyet

Alibán-

fán Babos-

döbrétén

Alsóne-

mesapáti

Pataki Balázs

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a

, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!
www.zalatajkiado.hu-ra

Hónaptól hónapig…
XIII. évfolyam 8. szám

2012. augusztus
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www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Tavaly ötödik helyen zárt,
idén ismét a „felsõházban” vi-
tézkedik a

csapata. Idén a bajnoki cí-
mért a és a fut
versenyt, viszont a harmadik
helyért folyó versengésben a

és kvartett mellett
a Nemesapáti is esélyes. Ezzel
kapcsolatban beszélgettünk az
egyesület egyik mindenesével,

:

– A negyedik helyezést tûz-
tük ki célul, ezzel egyet lép-
nénk feljebb a tavalyi ered-
ményhez képest. Nyilvánvaló,
hogy szeretnénk a dobogóra
kerülni, de az még sok dolog-
tól függ. Négy mérkõzés van
hátra, abból háromszor ját-

Csács-Nemesapáti
SE

Csesztreg Hévíz

Lenti, Nagykanizsa, Zalalövõ
Gellénháza

Horváth Jánossal
– Akár dobogós helyen is

zárhatnak, így tervezték?

Idén a negyedik helyre, késõbb a dobogóra pályáznak
Nyolc korosztályban szerepel a Csács-Nemesapáti SE

szunk idegenben, amik elég
kemény meccsek lesznek.

– Igen, Ajkáról sikerült le-
igazolnunk Mihalecz Pétert,
aki az NB II-es pályafutása után
felhagyott a profi futballal,
nagy odaadással és alázattal ját-
szik nálunk. Az egykori ZTE
nevelésû Horváth Patrik Auszt-
riából tért haza, mellette Csík
Zoltán érkezett hozzánk Tes-
kándról. Heti három edzésünk
van, munkahelyi elfoglaltság mel-
lett igazolatlanul senki nem hi-
ányzott még edzésekrõl.

– Jó az arány, és úgy gon-
dolom, hogy nyáron tovább
kell fiatalítanunk. Lepár Tamás
43 évével kiemelkedik a csa-
patból, de most is fiatalosan

– Télen elég jól erõsítettek.

– A csapat jó elegye a ru-
tinos és a fiatal játékosoknak.

mozog és igazi vezére a csa-
patnak.

– A következõ években meg-
felelõ igazolásokkal akár a do-
bogót is megcélozhatjuk, de
ahhoz az infrastruktúrát is to-
vább kell erõsíteni. A keleti ol-
dalra tervezett fémszerkezetû
lelátó már félig kész állapot-
ban van, a kispadok, hálók, vi-
lágítás is felújításra szorulnak.

– A 20 felnõtt játékos mel-
lett körülbelül 130 utánpótlás
korú játékosunk van. Az U7,
U9, U11, U13, U14, U16, U19
csapatokat versenyeztetjük, így
összes 8 korosztályban szere-
pelünk. A Bozsik-programban
kimondottan jó eredményeket
értünk el, U13-as csapatunk a
legutóbbi tornán minden mér-
kõzést megnyerve, 17-1-es gól-
különbséggel végzett az And-
ráshida és a Csesztreg elle-
nében. U11-es és U14-es csa-
patunk is az élmezõnyben sze-

– Mik a jövõbeni tervek?

– Milyen eredményekkel
bír az utánpótlás?

repel, az U16 és az U19 a kö-
zépmezõnyben található. Utóbbi-
aknál Németh János személyé-
ben ettõl a szezontól új edzõ
irányít, és a reménykeltõ ötö-
dik helyen állunk. A felnõtt csa-
patnál Kovács Imre vezetõ-
edzõvel 2019-ig van szerzõdé-
sünk, mellette a háttérmunkát
Lukács Péterrel és Nagy Vero-
nikával végezzük.

Aki szeretne még idén
szurkolni a fiúknak, május 8-
án a Letenye SE elleni talál-
kozón teheti meg, utána Za-
lalövõre és Lentibe utazik a
csapat. Idetartozó hír, hogy
május 8-án a délelõtt is a sport
jegyében telik: a Futás a ko-
raszülöttekért Zalaegerszeg-
Hévíz-Keszthely útvonalon zaj-
ló galopp elsõ kiemelt váltó és
frissítõpontja Nemesapátiban
lesz. A futók összesen 47,3 ki-
lométeres távot tesznek meg,
melynél 11 kilométer megtéte-
le után, várhatóan fél 12 után
haladnak át a településen.

Pataki Balázs

Képünkön Mihalecz Péter és Lepár Tamás igyekszik kiegyenlí-
teni, de a Nagykanizsa gyõzelmével pontszámban beérte a ne-
gyedik Nemesapátit.

4-6-8 fõ részéreVonyarcvashegyen
önálló nyaralóház kiadó!

4-6-8 fõ részéreVonyarcvashegyen
önálló nyaralóház kiadó!

Kiadó nyaraló Vonyarcvashegyen

Érdeklõdni telefonon lehet: 30/642-0330

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

A területén üzemelõ

szakácsot, konyhai kisegítõt,

felszolgálót

szezonális munkára felveszünk!

Lenti Gyógyfürdõ

I. számú büfébe

Érdeklõdni lehet:

30/407-9953 • 30/437-8084
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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!

A SZABADTÉRI STRANDFÜRDÕ
ÁPRILIS 30-TÓL NYITVA!

A SZABADTÉRI STRANDFÜRDÕ
ÁPRILIS 30-TÓL NYITVA!
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www.facebook.com/lentifurdo
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Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

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!


