XVII. évfolyam 7. szám
2016. július
Kistérségi havilap

Gasztronómiai élmények a vasboldogasszonyi falunapon
Ebben az évben is a gyermeknappal együtt rendezték
meg a falunapi programot
Vasboldogasszonyban, melyet
július második szombatján tartottak. A gyerekek már 9 órakor megmérkõztek egymással
a focipályán, akik mellett a
felnõttek is játszottak egyet.

Akinek maradt energiája, benevezhetett az ügyességi vetélkedõkre, ahol jó hangulatban
küzdöttek meg egymással a
csapatok. Az apróságokat légvár, óriáscsúszda várta és az
önkormányzat pizzával, nápolyival, üdítõvel vendégelte meg
az ifjúságot. A Deák Ferenc

A gyõztes Kispáli Gasztro Angyalai.
Megyei és Városi Könyvtár
támogatásának köszönhetõen
Gábor bohóc is elhozta mû-

Már most gondoljon a tanévkezdésre!

sorát és jókedvét a programra.
Nagy népszerûségnek örven(Folytatás a 2. oldalon)
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Gasztronómiai élmények a vasboldogasszonyi falunapon
(Folytatás az 1. oldalról)
dett a lovas hintózás, amivel
rendhagyó formában lehetett
körbejárni a települést.
Idén sem maradhatott el a
fõzõverseny, ami kibõvült a
térségbeli települések résztvevõivel, így 13 csapat bográcsában fõttek a finomságok.
– A környékbõl is vártunk
csapatokat fõzni, így Kispáli,
Lakhegy és Andráshida is eleget tett a meghívásnak. A hozzávalókat mindenki maga állta,
viszont minden csapatot megajándékoztunk egy kis csomaggal. Paprikás krumpli, pincepörkölt, babgulyás, vadpörkölt, csülkös pacal, tárkonyos
raguleves is készült. Idén a
legjobb fõzõcsapat vándorserleget kapott, amivel visszavárjuk õket jövõre is. Az elsõ helyezésnek a Kispáli Gasztro
Angyalai örülhettek, akik csülkös pörköltet fõztek. A szakácsokból és séfbõl álló szakmai
zsûri több szempontot is figyelembe vett, minden csapatot
egyenként értékelt és tanácsot

csülökkel, ecetes lilahagymával készült, aminek nagyon
nagy sikere volt. Nehéz kimozdítani az embereket, így több
településen az érdeklõdés hiánya miatt idén már nem tartanak falunapot. Szeretném
megköszönni a segítõknek, a
szereplõknek és a fõzõverseny
résztvevõinek, hogy mi ilyen
sikeres napot zárhattunk –
foglalta össze Mazzag Géza
polgármester.
A kulturális mûsorban a
helyi és a környékbeli csoportok is színpadra léptek, akik
énekkel, néptánccal, kötélugró

A fõzõverseny résztvevõinek
Mazzag Géza adta át az elismeréseket.
adott a késõbbi fõzõversenyekre. Az önkormányzat öszszeszokott csapata a lakosság
megvendégelésére füstölt, sült

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi férõhelyeire
A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Megyei Közgyûlés 9/2000.(IV.18.) KR rendelete alapján történik. A pályázat lebonyolítója a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal.
1. A pályázat benyújtásának feltételei:
A kollégiumi férõhely elnyerésére az a hallgató pályázhat, aki
• állandó lakóhellyel rendelkezik Zala megyében,
• érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik valamelyik
pécsi egyetem vagy fõiskola nappali tagozatán, illetve tárgyévben felvételt nyert és megfelel azon egyetem és fõiskola kollégiumi férõhely elbírálási szempontjainak,
• kollégiumi helyét nem fegyelmi okból veszítette el, és
• akit nem zártak ki a 9/2000. (IV. 18.) KR rendelet 3.§ (4)
bekezdésében foglalt szabályok megszegéséért. (Amennyiben
a hallgató bármely okból nem tart igényt az általa elnyert férõhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat kiírójának. A férõhely másnak nem adható át.)
2. A pályázat elbírálásának szempontjai:
• a hallgató szociális körülményei, melyek a kollégiumi ellátást indokolttá teszik.
• a hallgatónak az elbírálást megelõzõ félévben elért jó tanulmányi eredménye (elsõ évfolyamos hallgató esetén az
érettségi eredménye), választott szakterületével vagy más tanulmányaival összefüggõ kiemelkedõ teljesítménye.
3. A pályázat benyújtásának módja:
A kollégiumi férõhelyre pályázni adatlappal (és a szükséges
mellékletek csatolásával) lehet.
A pályázati adatlap kötelezõ mellékletei:
• a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hivatalos igazolása,
elsõ évfolyamos hallgató esetén érettségi bizonyítvány másolata, valamint felsõoktatási intézmény igazolása a felvételrõl,

bemutatóval szórakoztatták a
közönséget. A vendégeknek
két mûsorral készültek: operett slágereket adott elõ az Orfeum Vándorszínpad és a fiatalokat pezsdítette fel Josh fellépése. Az idei falunap is hajnalig tartó Fáraó-bállal ért véget. Az önkormányzat ezúton
köszöni meg a Zala-Rusztika
Kft., a GYSEV, a Tarr Kft., a Zalavíz Zrt., a Zalai Közszolgáltató
Nonprofit Kft., a Jobb Kenyér,
a Zalaco Zrt., a Spilák Nagykereskedelmi Kft. és Egervár Önkormányzatának támogatását.
Pataki Balázs

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

•

• tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási igazolás)
• a jövedelem típusának megfelelõ igazolások (munkáltatói kereset, NAV jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátásokról szóló igazolás,
önkormányzat, munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli
ellátásról szóló igazolások, és egyéb a kollégiumi ellátást
indokoló (pl. egészségügyi rászorultságról szóló) dokumentumok.
Az adatlap átvehetõ, illetve igényelhetõ megcímzett,
felbélyegzett válaszborítékkal a Zala Megyei Önkormányzati
Hivatal Szervezési Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi
u. 10.), vagy letölthetõ a Zala Megyei Önkormányzat honlapjáról (www.zala.hu).
A pályázatot a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal címére
(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) 1 példányban, postai
úton, vagy személyesen kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal Telefon: 92/500-722.
4. A pályázatok beérkezésének határideje: 2016.
augusztus 10.
A pályázók értesítése az elbírálásról:
2016. augusztus 31-ig.
5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül hagyó pályázó automatikusan kizárja magát a részvételbõl.
6. Egyéb:
S A kollégiumi férõhely egy tanítási évre vonatkozik.
S Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt az
általa elnyert férõhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a
pályázat kiírójának.
S A férõhely másnak nem adható át. E szabály megszegése
kizárást jelent a tanulmányok teljes idejére.
S Azonos feltételek esetén elsõbbséget élveznek a megye
kisebb településén élõ hallgatók.
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Nyári tábor, faluszépítés, pályázati tervek Egerváron
A szokásos hétköznapi programok mellett a szünidejüket
töltõ gyerekekre is gondoltak
Egerváron, akik számára a kultúrház és az önkormányzat
nyári tábort szervezett.
– A kilencvenes évek elején mûködött a Kölyökakadémia program, ami a gyerekek
nyári idõtöltésének megszervezése mellett egy kicsit a szülõket is tehermentesítette. Ezt
a programot élesztettük újra,
ami nagyon sikeres volt. A gyerekek napi háromszori étkezést kaptak, s mellette játékos
feladatok, vetélkedõk, filmné-

megszépíteni. Július elsõ napjaiban Korbuly Kálmán vezérletével elkezdõdött az épület
környezetének rendbe tétele,
ahol elsõként a tetõrõl lefolyó
esõvíz falak mellõli elvezetése
valósult meg, majd a parkosítás elsõ fázisa is megtörtént. A
falunapra szeretnék tovább csinosítgatni a környezet. Szintén
nekiláttak a hivatal és a tornaterem közötti Millennium
park megújításának. A 2000-ben
létrehozott tér felülrõl nézve
egy keresztet formál, amibõl
ma már nem sok látszódik. A
padok és a kandeláberek saj-

Elkezdõdött a faluház környékének rendbetétele.

A gyerekek a vakáció alatt sem unatkoznak.

zés, érdekes elõadások várták
õket. Erdei iskolában voltak,
csuhébabát készítettek, süteményt sütöttek. Úgy fejezték
be ezt az egy hetet, hogy megszerették a programokat, a
szervezõket és szívesen folytatnák. Így augusztus második
hetében szintén ötnapos táborra várjuk az egervári gyerekeket – mondta Gyerkó Gábor
polgármester.
Tavaly szeptemberen adták
át a kultúrházat, aminek a környezetét is szerették volna

Attila utca fõút felõle részének a nyugati fele szorul felújításra, melyeket térköves járdára szeretnének cserélni. A pályázat sikere esetén a Gyöngyvirág utca kritikus szakaszát is
újraaszfaltoztatnák. Nemrégiben megalakult 7 fõvel Egerváron a Helyi Értéktár Bizottság, amelynek feladata, hogy a
helyi értékeket összegyûjtse,
kategorizálja. Az értékek bemutatása érdekében is támogatásra pályáztak. Szintén támogatást igényeltek a felnõtt
fitnesz park létrehozására: a
település lélekszámából adódóan két teret alakítanának ki

nos a vandalizmus áldozatává
váltak. A túlnõtt növényzetet
eltávolították, a területet bekamerázzák, a nyár végére szeretnék, hogy ismét a régi fényében ragyogjon a park. Folyamatosan szépítik a falut,
nemrégiben az Együtt Egervárért Egyesület tagjai virágosítottak a településen.
Több pályázatot is benyújtottak, egyikkel járdákat és belterületi utat újítanának fel.
Leginkább a Széchenyi utca
keleti oldala, illetve a József

erre a célra, a futballpálya, illetve a szökõkút mellett.
A nemzeti ünnep elõestéjén, augusztus 19-én Vujity
Tvrtko újságíró lesz az egervári
várkastély vendége. Augusztus
20-án délelõtt hagyományosan
kenyérszenteléssel egybekötött szentmisére várják a lakosságot, majd az Egervári László
emlékmûnél tartanak ünnepi
megemlékezést. Egy hétre rá,
augusztus 27-án tartják a falunapot, ahol idén is a fõzõverseny finom ételeivel és különbözõ foglalkozásokkal várják
az érdeklõdõket.
Pataki Balázs

Zalatáj naponta!
Transzportbeton gyártása és értékesítése

Bor-Épker Kft.
Zalaegerszeg, Egervári út 10.
tel.: 92/311-142

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!
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Testvértelepülési egyezmények
Gyergyóalfaluval, Alsóvereckével állapodtak meg

2016 július

Észak-Nyugat Zalai Kistérségi
Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása
8912. Nagypáli , Arany J. u. 26. Tel/Fax: 92/564-055, email: beahessel@freemail.hu

Felhívás!
Az Észak- Nyugat Zalai Kistérségi Társulás, Nemeshetés
Önkormányzata és az Összefogás Nemeshetésért Alapítvány
az idén is megrendezi a már hagyományossá vált Kistérségi
Ifjúsági és Kulturális Találkozót.
A rendezvény idõpontja: 2016. október 8. (szombat)
A rendezvény kezdésének idõpontja: 13,00 óra.
A rendezvény helyszíne: Nemeshetés faluház mellett felállított rendezvény sátorban
Ryabincsak Mihail Mihajlovics (Alsóverecke), Köcse Tibor, Gáll
Szabolcs (Gyergyóalfalu) az egyezmény aláírását követõen.
Június 26-án ünnepélyes keretek között újabb testvértelepülési megállapodásokat írtak alá Nagypáliban. A település kapcsolati hálója a Hargitán elhelyezkedõ romániai Gyergyóalfaluval és a Kárpátalján
található ukrajnai Alsóvereckével kötött megállapodással tovább szélesedett.
Alsóverecke képviseletében
Ryabincsak Mihail Mihajlovics, Gyergyóalfalu polgármestereként Gáll Szabolcs is örömét fejezte ki az együttmûködés létrejöttéért, az ünnepség végén a vendégtelepülések
és a házigazdák is megajándékozták egymást. Ugyancsak határon túli, együttmûködési megállapodást írt alá a Nagypáliban székelõ Pályázati Management Iroda a beregszászi Kár-

pátaljai Fejlesztési Társasággal és szintén ottani Beregszász Camp-val.
Az eseményen Köcse Tibor
nagypáli polgármester elmondta: az együttmûködések eredményeképp határon átnyúló
projekteket tudnak megvalósítani. A kapcsolatok közös fejlesztéseket, programokat is
hozhatnak, a települések egymástól is tudnak tanulni, ápolhatják a közös kultúra gyökereit és barátságokat köthetnek.
Egymást erõsítve többet tudnak tenni a Kárpát-medencében élõ magyarság és az együtt
élõ nemzetiségek jó kapcsolatáért. Mindehhez közös honlapot is indítanak, ahol minden település naprakészen bemutathatja a büszkeségeit.
Pataki Balázs

A rendezvénnyel kapcsolatos tudnivalókról bõvebb tájékoztatást
a jelentkezési lap visszaküldése után fogunk küldeni.
Várjuk egyéni fellépõk és csoportok jelentkezését!
Üdvözlettel:
Szervezõk

Nemeshetés, 2016. október 8. (szombat)
A csoport/egyéni fellépõ neve:……………………………...………
.....................................................................................................
Címe: ……………………………………………………….......…….
Csoportvezetõ neve, telefonszáma:…..……………………………
A csoport létszáma:......................................................................
ifjúsági csoport

• Kereskedelmi fõzés

um
ik
ar
ng
Hu

• Bérfõzés

• Palackozás

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!

Elõadás címe:…………..……………………………….......……….
Mûfaja:…………………………………………………………………
Elõadás hossza: …………………………………………………….
Technikai és egyéb igények:………...............……………………..
……………………………………………….…………………………
…..................................................................................................
Dátum:……………………………………..

Várom régi és leendõ megrendelõimet:
Farkas Tibor pálinkafõzõ mester
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

..…..……................……
csoportvezetõ aláírása

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

Felnõtt csoport

ssen
Hirde k !
nálun

…….…………………….
polgármester aláírása

VISSZAKÜLDENDÕ: 2016. augusztus 20-ig
a Kistérségi Iroda 8912. Nagypáli Arany J. u. 26. címére.
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Milliárdos beruházás a megyeszékhelyen
Új üzemcsarnok, új munkahelyek az Edelmann Zrt.-nél

Lázár János jó munkát kívánt a dolgozóknak.
A minap felavatták a zalaegerszegi Edelmann Hungary
Zrt. új – több mint 12 ezer
négyzetméteres – üzemcsarnokát. A mintegy 5 milliárd forintos beruházás 100 új munkahelyet és 60 százalékos forgalomnövekedést eredményez.
A német nyomdaipari vállalat
évente 12 ezer tonna papírterméket állít elõ. Elsõsorban belföldre az egészség-, az élelmiszer- és a szépségipar számára
termel. Az átadó ünnepségen
Lázár János, Miniszterelnökséget vezetõ miniszter azt
mondta: megtiszteltetés, ha

egy német családi vállalat Magyarországot választja befektetése helyszínéül.
– Az Edelmann csoport
jelen van Németországban és
Európa számos pontján. Nyugodtan mondhatjuk, hogy csomagolástechnikában piacvezetõ. A tervek szerint nemcsak
Magyarországon, hanem DélEurópában is fontos szerepet
fognak betölteni a következõ
idõszakban, növelve a termelési kapacitást, a megteremtett
és a fönntartott munkahelyek
számát. Nagy szükségünk van
ezekre a német családi vállal-

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.

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

kozásokra, mert számos kimutatás és személyes tapasztalat
alapján is mondhatom, hogy a
legjobb munkaadók közé tartoznak. Megbecsülik dolgozóikat, rendezett munkakörülményeket és munkafeltételeket
biztosítanak, de különösképpen így van ez ennél a vállalkozásnál, ami több generációs és ahol a legfontosabb
nem a gép és nem a megtermelt pénz mennyisége, hanem
az ember – mondta a miniszter.
Lázár János hozzátette: Zalaegerszeg példaértékû gazdaságfejlesztési programot hajtott végre az elmúlt években.
Megemlítette azt is, hogy a kormány a kulturális, turisztikai
programokat – köztük a Mindszenty-zarándokközpont létrehozását – is támogatja.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere pedig arról beszélt, hogy a milliárdos
beruházás 2001 óta a térség
legnagyobb ipari fejlesztése. A
csarnoképítéshez minden erkölcsi és anyagi támogatást
megadtak, melynek köszönhetõen az Edelmann konszernnel már egy újabb bõvítést tartalmazó szerzõdést is aláírtak.
– A most átadott üzemben
300 ember dolgozik majd. Az
új munkahelyek jelentõsen
hozzájárulnak a város, a térség
további fellendüléséhez. Magyarország kormánya azt vallja,
hogy hazánk megújulásához a
munkahelyeken keresztül vezet az út. Ugyanez igaz Zalaegerszeg megújulására is. Az
önkormányzat legfõbb feladata a következõ években az,
hogy fejlessze a helyi gazdasá-

got, segítse a vállalkozásokat,
megõrizze a munkahelyeket és
továbbiakat teremtsen. Hatalmas kitörési lehetõség a zalai
megyeszékhely számára a Modern Városok Program, melynek jóvoltából iparterületeket
alakíthatunk ki, csarnokokat
építhetünk és logisztikai központokat létesíthetünk. Erõfeszítéseink eredményeként 2015ben 1800 új munkahely jött
létre a városban, idén pedig
ugyancsak ezres nagyságrendben várható az álláshelyek bõvülése, s ez kedvezõen érinti a
városkörnyék foglalkoztatottságát is – tette hozzá Balaicz
Zoltán.
– A gyár építéséhez a kormány 500 millió forint európai uniós támogatást biztosított. A beruházásra azért volt
szükség, mert a város szívében
található régi telephely kicsinek bizonyult a további fejlesztésekhez – mondta Czirkl
György, az Edelmann Hungary
Packaging Zrt. elnök-vezérigazgatója. – Az új üzem megépítése egyben bõvítést is jelentett, a gyártási terület a
duplájára nõtt. A forgalmunk
jelenleg 5,2 milliárd forint
évente, azt tervezzük, hogy ez
az elkövetkezõ néhány esztendõben 8 milliárdra nõ. A foglalkoztatottak létszáma pedig
eléri a 300-at.
Az Edelmann Csoport 2010
decemberében vette át a Zalai
Nyomdát, három éve pedig
100 százalékos tulajdonosa az
üzemnek. A zalaegerszegi leányvállalat Magyarország második
legnagyobb, hajtogatott kartondobozokat gyártó cége.
-mzs-

www.zalatajkiado.hu
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Nyáron sem pihennek, szépítik parkjukat
denki magáénak érzi az új parkot – taglalta Pereszteginé Cziráki Katalin polgármester.
A napokban 1,9 millió forint támogatásra pályáztak,
amibõl az önkormányzat területén lévõ két homokkõ kereszt (az italbolttal szembeni
és a nemesapáti földút menti)
restaurálását szeretnék megvalósítani. A projekt részeként
képeslapot terveztek Apáti régen és most címmel, szakácskönyvet adnának ki, valamint a
települési értékek Interneten

Munkában a férfiak egy csoportja: Kalmár Zsolt, Horváth
Szilárd, Burka János, Póczak Péter, Peresztegi Norbert és
Herczeg Attila.
Legutóbbi számunkban már
elõrevetítettük az alsónemesapáti közösségi és iskolapark
kialakítását. A szorgos kezeknek köszönhetõen július 9-én
felgyorsultak a munkák:
– Idén nem vakációzunk,
nálunk a munkáról szól a nyár.
Folyamatosan szépítjük a parkot, reméljük minden korosztály használja majd. A munkagép elvégezte a feladatát, július 9-én eredményes társadalmi munkára került sor, ahol
majdnem 25 felnõtt gyûlt

össze. A tereprendezéstõl a falábak háncsozásáig, szállításáig
több órás munka folyt, amit a
végén Tóthné Marosi Rozália
fõztje koronázott meg. Gyalogosan megközelíthetõ már a
Pillangó-kert, a földmunkákkal
nagyjából végeztünk. Ezek után
állunk majd neki a parkosításnak, a fák és növények ültetésének, padok kihelyezésének,
amihez több felajánlást, adományt kaptunk. Szeptembertõl a diákok és a pedagógusok
is segíthetik a munkát, min-

való bemutatása a cél. A civil
szervezetekkel közösen sportpark pályázatot nyújtanak be,
aminek köszönhetõen a sportöltözõ mellett 150 négyzetméteres, az erõnléti edzéseknek
helyt adó park jöhetne létre.
Idén Alsónemesapátiban
augusztus 6-án rendezik a falunapot, augusztus 20-án ünnepi
köszöntõvel, rövid mûsorral, a
helyi kemencében sült kenyér
megáldással egybekötött szentmisét tartanak.
Pataki Balázs

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

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!

Szekcionált garázskapuk
Már 120 000 Ft + Áfa-tól beépítve.
Viszonteladók, beépítõ szakemberek részére
szekcionált garázskapuk készre gyártva,
illetve alkatrészek értékesítése.
Kész kapuk már 86 000 Ft-tól.

Információ, árajánlat:
www.intertor.at • 06 30 249 90 92
Intertor Austria
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Sport, életmód, kultúra, településkép, rendezvények

mxm lakberendezés rovata

Bíznak a beadott pályázatok sikerében Kispáliban

Nemrég kosárlabda-pályát avattak Kispáliban. Vargyai Zsófia
Dorka, Vargyai Petra Csilla, Benkõ Franciska és húga, Liza
azonnal ki is próbálták. A jövõben térségi sportnapot is szeretne a falu rendezni.
Az egészséges életmódra nevelés, betegség-megelõzés, diákés szabadidõsport témakörben
több pályázatot is benyújtott
Kispáli Önkormányzata és civil szervezetei. A Két keréken
hét határon át elnevezésû programban határmenti kerékpáros túrákra igényeltek volna támogatást, de sajnos beadványukat nem koronázta siker.
– Az Élj egészségben címû
pályázatunkkal olyan mozgásformákat céloztunk meg, melyek mindenki számára könynyen elérhetõek. Így ismét kerékpáros túrákra és gyalogos
kirándulások támogatására nyújtottunk be igényt, illetve egy
olyan térségi szintû sportnap
megszervezésére, melyen a környezõ települések lakói, illetve
csapatai is részt vehetnek. A
programhoz kapcsolódóan rendeznénk meg a Közösség biztonságban elnevezésû sorozatot, ahol elsõsorban iskoláskorú gyermekek számára szerveznénk közlekedésbiztonsági vetélkedõket, elméleti és
gyakorlati oktatásokat. Az idõsebb korosztály számára a betörések, csalások, visszaélések
elleni védekezés és a személyes értékek védelme kapcsán
tartanánk tájékoztató és felkészítõ elõadásokat. A szeptember 10-én megrendezendõ jótékonysági futóverseny mellett
a lakosság részére ingyenes
egészségügyi szûrési vizsgálatokat is szeretnénk biztosítani,
melyet idén is egészségügyi
szûrõbusz segítségével végeznének el. A tavalyi programhoz hasonlóan ebben az évben
is szeretnénk autómentes napot tartani, az õszi programon
kiemelt szerepet kapna a közösségi közlekedés – vázolta az
elképzeléseket Horváth Zsuzsanna polgármester.
Egymásra hangolva címen
a napokban sikerült pályázatot

benyújtani a Védõháló a családokért programra, melynek
keretében három éven keresztül kirándulások, helytörténeti
programok, rendezvények, interaktív elõadások lennének és
fõzõtanfolyam és gyerektábor
is megvalósulhatna a településen. Fõ témaként szerepelhet a
különbözõ családok együttélése, a családon belüli generációk közötti különbségek áthidalása, a családon belüli rokoni kapcsolatok erõsítése. Hangsúlyt kaphat a nõi szerepek
összehangolása, valamint az
álláskeresõknek való segítségnyújtás is. Szintén támogatást igényelnek a községháza eszközállományának fejlesztésére, melynek eredményessége esetén projektorral,
vetítõvászonnal, fényképezõgéppel szerelnék fel az épületet.
– A szabadidõ helyben való
aktív eltöltése érdekében egy
gumiburkolatos sportpark és
futókör kialakítására nyújtottunk be támogatási kérelmet.
A szabad térben felállított testedzõ eszközöknél az egymást
követõ generációk együtt tölthetik el idejüket, ezzel is erõsítve a kölcsönösségen alapuló
családi kötelékeket. Ezen pályázatokkal célunk az, hogy a
lakosság körében felkeltse az
igényt az egészséges életmódhoz és táplálkozáshoz, valamint a rendszeres testmozgás
iránt, ami hosszútávon kedvezõ egészségi állapotot eredményezhet – tette hozzá a településvezetõ.
Õsszel méltóképp szeretnének tisztelegni a hõsök

emléke elõtt. Pályázat keretében kívánnak forrást találni az
elsõ és második világháborús
emlékmûnek és környezetének állagmegõrzõ karbantartására és felújítására. A felújítást
követõen õsszel megemlékezõ
ünnepség
megrendezésével
szeretnék ébren tartani az elsõ
világháborúval kapcsolatos társadalmi emlékezetet és erõsíteni a közös értékeken, történelmen és kultúrán alapuló
magyar és európai identitást.
Ugyancsak ünnepség keretében idéznék fel az 1956-os
forradalom és szabadságharc
történelmi eseményeit, a hõsöknek és áldozatoknak kopjafa állításával kívánnak emléket
állítani.
Tervben van Kispáliban a
településképet meghatározó
épületek külsõ rekonstrukciója. Többfunkciós közösségi
tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerûsítése címû
pályázatra nyújtottak be támogatási kérelmet a községháza
külsõ és belsõ felújítására, fûtésének korszerûsítésére és
környezetének rendezésére. A
program keretében egy Integrált Közösségi Szolgáltató Tér
jönne létre, így nem csak az
épület, hanem a könyvtár eszközállománya is megújulhat és
a civil szervezetek által rendezett programok kínálata is gazdagodhat. Az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása terén a település északi belterületén található önkormányzati tulajdonban lévõ járdaszakasz felújítására nyújtottak be támogatási
kérelmet. A nem önkormányzati tulajdonú járdák javítását
önerõbõl, illetve más forrásból
kívánják megoldani. Tervek között szerepel egy a hagyományos falusi életet bemutató,
tájházként is funkcionáló Nyitott porta kialakítása, melyhez
keresik a megfelelõ ingatlant.
A pályázati lehetõség már rendelkezésre áll, azonban még
folynak a tárgyalások a jelenlegi ingatlantulajdonosokkal.
Ismét lehetõség nyílik az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéséhez támogatási források lehívására. Ennek
keretében az imaházban szeretnék megoldani a fûtéskorszerûsítést, a ravatalozó állagmegóvását és a temetõben burkolatépítési munkák indulhatnak el.
Pataki Balázs

Fõzni jó!
Mit nem vettem észre…
Laci családjával a tengerparton nyaralt. A család a
tengert, a napsütést élvezi.
Laci a tengeri herkentyûket
imádja enni. Nem retten
meg új ételeket kipróbálni.
Az étteremben, amikor elõször rendelt feketekagylót,
azt se tudta hogyan kell
enni, de elég hamar rájött,
nincs szükség evõeszközökre, kézzel a legegyszerûbb.
Így lett a család kedvence a
fekete kagyló.
Laci szeret fõzni, ezért a
következõ nyaraláskor eldöntötte: fekete kagylót fog
fõzni. Természetesen elõtte
felkészült, hogyan kell csinálni. A leírások alapján
nem tûnt bonyolultnak.
Megtisztítod, alaplé, párolás, bagett... összegezte fejben a receptet.
A nyaralás másnapján
reggel elszántan indult a piacra. Megvette, hazavitte,
vízbe tette. Szóval megtisztítjuk – mormogta maga elé
–, de hogyan? – mert bizony
minden volt rajtuk, homok
meg valami mészkõ-lerakódás, ami a fogaknak nem
tesz jót, ha rajta marad. Fél
óra alatt sikerült 5db kagylót megtisztítania…
Kell valami egyszerûbb
megoldásnak lenni. A kést,
a körömkefét, a fogkefét kipróbáltuk, de túl lassú. Laci
elkezdett mérnökként gondolni, de a sok Columbo
krimi is a segítségére volt,
hogy rájöjjön arra, mit nem
vett észre. Ha a természet
odarakta, akkor talán arról
is gondoskodott, hogy egyszerûen le lehessen szedni
a szennyezõdéseket – gondolkodott. És mit adott a természet? A kagylón egy éles
élt, amivel egyszerûen le lehet szedni mindent a másik
kagylóról…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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„Ne csak vasárnapi keresztények legyünk!”
Diakónus szolgálat az egyházmegye csücskében

Szeghy Csaba (balról), Kürnyek Róbert atya, Mózsa Csaba és
dr. Márfi Gyula a szentmisén.
A katolikus egyházban a
diakónus magyar elnevezése
gyakran szerpap, áldozópappá
még nem szentelt személy, az
egyházi rend szentségének elsõ fokozata. A II. vatikáni zsinat felújította a diakonátus intézményét, ma minden papnak elõzõleg legalább fél évig
diakónusnak kell lennie. Az
egyházjog szerint állandó diakónussá nõs embereket is
szentelhetnek, nekik 35 év az
alsó korhatár. Nemesapátiban
egyháztörténelmi eseménynek
voltak tanúi azok, akik július 2án a Szent Miklós Plébánia
templomába látogattak. Ezen a
napon dr. Márfi Gyula érsek
állandó diakónussá szentelte
Mózsa Csabát, aki szövevényes
utat járt be mire Nemesapátiba és újra az egyház kötelékébe került.
– Erdélybõl, Marosvásárhelyrõl származom, elõször
2004-ben az ápolónõként dolgozó feleségem jött át Magyarországra. Zalaegerszegen, az
onkológián talált állást, az otthoni lakásunk árából a városban nem tudtunk ingatlant
venni. Nemesapátiba kerültünk, ahol megtetszett a falu
környezete, ami kicsit hasonlít
az erdélyi dombságokra. Vegyészmérnöki
végzettséggel
rendelkezem, de Románia régebben nem volt az unió tagja,
így munkavállalási engedély
kellett, a szakmámban nem
tudtam elhelyezkedni. Dolgoztam három mûszakban
Zalaegerszegen, aztán vegyészmérnökként Nagygörbõn,
majd a Zalavíznél találtam
munkát. Két gyerekkel jöttünk át, a másik kettõ pedig
itt született – mesélte Mózsa
Csaba.

Annak az utolsó generációnak volt a tagja, aki kispapként
letöltötte a katonaidõt. Három
év fõiskolát követõen gondolkodási idõt kért, majd Marosvásárhelyen a templomban
megismerkedett
feleségével.
Egerszegen a Szent Család
Óvoda imacsoportjába jártak
a gyerekekkel együtt, akkor
már érlelõdött a gondolat,
hogy visszatérjen az egyházhoz. Zalaegerszeg a Szombathelyi Egyházmegyéhez tartozik, ahol nincsenek diakónusok, Nemesapáti viszont
már a Veszprémi Fõegyházmegye területén van.
– A feleségem a Szent András Evangelizációs Iskolában
tart kurzusokat, bennem is
megvolt a vágy a szolgálatra.
Részt vettem az egyházmegyei
képzéseken is, a diakónus jelöltek családostul is végeztek
háromnapos lelki gyakorlatot.
Itt például az asszonyok meg
tudták beszélni, hogy mi egy
diakónus feleségnek a szerepe.
A családi szerep nálunk továbbra is megmarad, például
az állandó diakónussá szentelés feltétele az is, hogy a feleség írásos beleegyezését adja.
Szeretnék segíteni a liturgiák
végzésében és családostul veszünk részt az egyházi programokban. Feleségemmel tartottunk már házasságra való
felkészítést is, meg kell szólítani az embereket, hogy ne
csak vasárnapi keresztények
legyünk – magyarázta Nemesapáti állandó diakónusa.
A szertartáson papok, diakónus társak kísértek végig útján és a környezõ falvak egyházközösségének tagjai is részt
vettek a szentmisén. Az érseki
prédikációt követõen az új dia-

kónus ígéretet tett az egyház
szolgálatára és engedelmességet fogadott a mindenkori püspöknek. Mózsa Csabát Szeghy
Csaba öltöztette be a liturgikus ruhába, majd dr. Márfi
Gyula a Szentlélek felszentelését kérte új szolgálójára.
Az új diakónus ezek után
segítheti Szeghy Csaba munkáját, részt vehet a keresztség, az
oltáriszentség kiszolgáltatásában, közremûködhet házasságkötés, temetési szertartás vezetésében. A misén felolvashatja
az evangéliumot, prédikációt
mondhat, de szentmisét nem
mutathat be, a gyóntatást, a betegek szentségének kiszolgáltatását nem végezheti.
– Amikor 2014-ben Nemesapátiba kerültem, akkor rövid
idõn belül megismerkedtem
Csabával és családjával. Negyedik gyermekük keresztelését
követõen beszélgettünk arról,
hogy Gyulafehérváron 3 és fél
évet járt a Hittudományi Fõiskolára. Akkor felmerült bennem az a gondolat, hogy ez az
ember fontos, és kell nekünk!

Kérelmet írtam érsek atyának,
melyben kértem, hogy engedélyezze számára az igeliturgia
megtartását, hiszen ehhez az
iskolákat már elvégezte. A követelmények elvégzését követõen egyeztettünk érsek atyával, hogy a Csaba névnaphoz
közel, Sarlós Boldogasszony
napján tartsuk meg a szentelést, amely így mindkettõnk
névnapi ajándéka is volt. Mindannyiunk örömére és a falu
közösségének a dicsõségére is
szolgáljon az, hogy ebben a
faluban diakónus van. Szellemileg és lelkileg is egy síkon
haladunk, ezt az irányt szeretnénk a késõbbiekben továbbvinni. Szeretnénk elérni, hogy
minden gyermek részesüljön
az elsõáldozásban és a bérmálás szentségében és az emberek ne maradozzanak el a vasárnapi szentmisékrõl – említette meg Szeghy Csaba plébános, aki hozzátette, hogy az
isteni gondviselésnek köszönhetõ, hogy mindkettõjük Nemesapátiba került.
Pataki Balázs
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V. Nagypáli Napkorona Fesztivál
IV. Nemzetközi Hõlégballon Találkozó
I. Nagypáli Gazdanap
2016.08.12 - 2016.08.14.
Augusztus 12. Péntek:

Augusztus 14. vasárnap:

15.00 Nemzetközi hõlégballonos csapatok érkezése,
technikai helyek elfoglalása
17.00 Hõlégballon felszállási helyek elõkészítése
18.00 Hõlégballonok felszállása
20.00 Gyõrvári „Kuruc” tónál megrendezésre kerülõ
horgászversenyre érkezés, helyek elfoglalása,
regisztráció
20.30 Horgászverseny kezdete
07.00 Horgászverseny befejezése, elért eredmények mérése

07.30 Résztvevõk és kiállítók érkezése, helyszínek
elfoglalása
08.00 Regisztráció gazdatalálkozóra, gépmustra,
traktorok és mezõgazdasági eszközök megtekintése
09.30 Gazdanap megnyitója
09.40 Kisállat, új és használt mezõgazdasági eszközök
piaca, árverése
10.00 Bemutatók, elõadások, kiállítások megtekintése
10.40 Parasztolimpia, versenyekkel
12.00 Ebéd
13.30 Parasztolimpia eredményhirdetése, postagalamb
röptetés, tombolasorsolás
14.00 Lovasbemutató, alföldi betyárok közremûködésével
15.00 Ünnepi szentmise a nagypáli templomban
16.15 Nagypáli Napraforgó néptánccsoport mûsora
16.45 Piás Nõvérkék mûsora
17.30 Borra - Való együttes mûsora (vidám hangulatos
borversek, bordalok elõadása)
18.30 Auróra együttes mûsora
20.00 TURÁN Zenekar élõ koncert
21.00 LORD koncert
22.30 Tûzijáték
Kísérõprogramok: vidámpark, vásár, kézmûves program,
körhinta, hõlégballonozás, gazdaudvar „rodeo bika verseny”,

Augusztus 13. Szombat:
Mûfüves futballpályán, Napkorona Vándorkupa Bajnokság
06.00 Hõlégballonok felszállása
07.30 Futballcsapatok érkezése
07.45 Sorsolás
08.00 Kezdõ mérkõzés
15.30 Mérkõzések zárása
15.40 Eredményhirdetés elõkészítése
16.00 Megnyitó
16.05 Mûfüves futballpálya avatása
16.20 Napkorona Futball Vándorkupa Bajnokság
eredményhirdetése
16.25 Kuruc Horgászverseny eredményhirdetése
16.30 Bohóc mûsor gyerekeknek
17.00 Szabó Szabolcs Achilles azaz Szaby est
17.30 TURUL Zenekar élõ koncert
18.00 Kutyakölykök
18.30 Hõlégballonok felszállása
18.45 Ünnepi köszöntõ, kitüntetések, díjak átadása
19.00 DÁRIDÓ Lajcsival és vendégeivel (Várhegyi
Gábor, Donka Niki, Sramli Kings)
21.00 FÁRAÓ bál

Negyedszer találkoznak a hõlégballonosok.

A rendezvény ingyenes!
Mindenkit szeretettel várunk!
Nagypáli Önkormányzata
Elérhetõségek:
nagypalinapkoronafeszt@gmail.com
Nagypáli facebook oldal • 30/8259241 • 20/2696540

A Lord együttes is fellép.
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Papírból kosarat, kõbõl képet készítenek
A falu hetede tag ja az apáti könyvtárnak
Az utóbbi évben számos
programot rendeztek Alsónemesapátiban a könyvtár szervezésében. A könyvek gyarapodása mellett a taglétszám is
folyamatosan növekszik.
– Jelenleg 105 beiratkozott
tagunk van, ami a település
lakosságszámának a hetede.
30-40 rendszeres olvasónk van.
Most épp ott tartunk, hogy át
kell rendeznünk az egész
rendszert, mert már nem férünk el a könyvekkel. A
DFMVK-nak és a Könyvtári
Szolgáltató Rendszernek köszönhetõen évente 150-200 új
könyvvel bõvül az állandó állomány. Tudják már, hogy mit
szeretünk, nagyon hamar meghozzák amit kérünk. Mûködik
a könyvtárak közti csere is,
tehát ha nincs meg a megyei
könyvtárban, akkor megszerzik máshonnan. A férfiak jellemzõen a történelmi könyveket szeretik, a nõk egy része
romantikus könyveket kedvel,
mások bestsellereket, családregényeket, keleti igaztörténeteket olvasnak. Most már én is
tudom, hogy kinek mit lehet
ajánlani. A gyerekeket nehéz
elcsábítani a számítógép mel-

lõl, de ha egyszer elkezdik a
játékot, akkor nehezen is hagyják abba – árulta el Krápicz
Lászlóné, a könyvtár és a programok mindenese, aki megmutatta népszerû a társasjátékokat is.
A könyvtári szolgáltatás természetesen nem csak könyvekben mérhetõ, hanem programok szervezésében is. Tavaly
szinte minden hétre jutott egyegy rendezvény, amiken többek között mandalákat festettek, mézeskalácsot díszítettek,
papírkosarat készítettek. Idén
harmadik éve olvastak végig
egy rövidített könyvet a kultúra napján, ezúttal Saád Katalin Csupaszon címû regényét
dolgozták fel. A nyáron 12 alkalommal, minden csütörtökön 10 órától kézmûves foglalkozásokkal várják a szünidõzõket, ahol kavicsképeket,
textil ablakdíszeket készítenek. A Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár évente két
programmal támogatja a települési rendezvényeket, májusban a gyermeknapot segítették, novemberben az idõsek
napjánál hívnak fellépõt. Támogatják az eszközbeszerzését

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

Kavicsképeket mutat Havasi Klára, Krápicz Lászlóné és
Abonyi Zsuzsanna.
is, az elmúlt két évben hangosítást, kamerát, fényképezõgépet, íróasztalokat vásároltak
az
alsónemesapáti
könyvtárnak.
A kultúrház háziasszonya
több változásról is beszámolt: a
könyvtárból áthelyezték a számítógépeket, kifestették a nagytermet és kikerült a színpad, a

régi mozivetítõbõl raktár lett,
kicserélték az asztallapokat,
melyekre új terítõket is varrtak
és virágosítják az épület környékét. A munkáknál nagy segítséget jelentenek a kulturális
közösségi munkások is, akik
ötleteikkel színesítik a programokat.
Pataki Balázs

Sebestyén Gyula
késes, mûköszörûs és kulcsmásoló

Nyitva tartás:

Üzlet:

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

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

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Platán sor 6.

Észak-Nyugat Zala

Zalaegerszegi üzletünk nyitva tartása:
• Hétfõ, kedd: 6:30 - 17:00
• Szerda, csütörtök, péntek: 6:30 - 18:00
• Szombat: 6:30 - 13:00

www.zalatajkiado.hu

Kistérségi havilap
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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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!

Kedvezményes családi belépõk!
Iskolakezdési akció!
Tanulóasztal

2 felnõtt + 2 gyermek* : 6 500 Ft
2 felnõtt + 3 gyermek* : 7 200 Ft

Markusz 4F íróasztal

9.900 Ft

*( 3-13,99 éves kor közti gyermekekre érvényes.
0-2,99 éves korig INGYENES!)
Hétvégéken gyermekprogramok,
játszóház és zenés rendezvények a
strandfürdõn!

30.400 Ft
11.000 Ft

Neapol íróasztal

21.300 Ft
24.500 Ft

Forgószékek széles

38.000 Ft

Bartek íróasztal

17.900 Ft
20.500 Ft

Ery tanulósor

választékban

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

FÜGGETLEN
HITEL, -BIZTOSÍTÁS és INGATLAN IRODA

Elemes bútorok

,
CO K

G FB

H-Kontakt Group Kft,
8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3
(Göcsej Üzletház 1. emelet) Tel: 06-30-9373-789
Web: www.cashbank.hu

C AS

60.500 Ft

• 28 biztosítótársaság és 9 bank képviselete egy helyen!
• Lakás,- kötelezõ gépjármû-, casco, utas,- élet,- baleset,- nyugdíj,- vállalkozói,
- mezõgazdasági biztosítások. Lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól.
• Meglevõ drága biztosítások kedvezõbbre átdolgozása!
• Kötelezõ biztosítás és casco esetén árgaranciát vállalunk a legolcsóbb díjra!
• Személyi kölcsönök, már minimálbértõl,78 éves korig.
• Jelzáloghitelek már minimál bértõl, induló költségek nélkül! Drága forint hitelek, kedvezõbbre váltása.
pl. 5 M Ft 20 évre 32 938 Ft/hó thm: 5,27%
• Alanyi jogon járó 30 % -os állami támogatás lakáscélra takarékoskodóknak 0 Ft induló költséggel.
• Ingatlan közvetítés: ügyfeleink részére eladó ingatlanokat keresünk! Közvetítõi jutalék csak 2 %!
• Ingatlanközvetítõ kollégákat keresünk!

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

5 - 10 - 20% akcióban!

Érdeklõdni telefonon lehet: 30/642-0330

