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„Köszönöm, majd meghálá-
lom!” – számomra ez volt az
iskolakirándulás legszebb él-
ménye. Egy harmadikos kis-
lány szájából hangzott el, aki-
nek elfogyott a pénze és a ked-
ves kis barátnője megosztotta
vele a sajátját, hogy mindketten

Az iskola, ahol lélekkel tanítanak
tudjanak madárkát vásárolni.
Ez a szívet melengető mondat
indította el bennem a követ-
kező gondolatokat, melyek a
Nemesapátiban Alsónemes-és
apátiban Csertán Sán-működő
dor Általános Iskolához, annak

(Folytatás a 2. oldalon)

Harmadik alkalommal ren-
dezték meg a Gyűrűsi Nem-
zetközi Hucul Lovas Napokat.

A Gidrán Sport és Kultú-
rális Egyesület gyű-, valamint a
rűsi önkormányzat közös szer-
vezésében került sor a nagy-
szabású eseményre. Június 21-
én, pénteken szakmai nappal
indult a lovas vetélkedő. A
tenyészszemlén a bírálók arról
döntöttek, hogy melyik ló al-
kalmas a továbbtenyésztésre.

Szombaton a pályabejárás
és az akadályok ismertetése
után indult az 5 km-es nyitott
Huculösvény viadal az ügyes-
ségi és ugróakadályok hibaidős
elbírálásával. A verseny nem-
zetközi jellegét az osztrákok
vendégszereplése adta, akik
meg is szerezték az első három
helyezést: 1. Kevin Gratzl Un-
tertwart Esmeralda nevű lová-

Hagyományt teremtettek Gyűrűsön
val, 2. Alina Topler Ousor
Texas nevű lovával, 3. Johanna
Kriessler Pietrossu Sziklás ne-
vű lovával. A legjobb hazai
versenyző Göncz Eszter a 4.
helyen végzett Prislop Szamóca
nevű lovával.

Ugyanebben a verseny-
számban az ifjúságiak mező-
nyében a gyűrűsiek végeztek az
élen. A versenyt Fischer Petra
(Prislop Szamóca) nyerte Gyu-
lai Rebeka (Prislop Őzike)
előtt. A harmadik helyet a kő-
szegi Soproni Kornél (Prislop
Örzse) szerezte meg.

A gyermek kategóriában a
10 éves korcsoportban a gyű-
rűsi Gerencsér Vivien (Pietrosu
Picur) lett a győztes. A 10-12
évesek mezőnyében a zalalövői
Pogácsás Adél (Ousor Judit)
nyert. A 12-14 évesek viadalá-
ban Salamon Dávid (Pietrosu

Picur) szerezte meg a győ-
zelmet.

Az időjárás sajnos nem ked-
vezett a szervezőknek. A ver-
seny végét és a tervezett bemu-
tatókat elmosta az eső. Vasár-
nap ugyanígy folytatódott,
ezért a pályabejárás helyett a
szombati versenyek eredmény-

hirdetésével és tombolasorso-
lással indult a program. Kovács
Emese, a Gyűrűs-Gidrán Sport
és Kultúrális Egyesület elnöke
elmondta, hogy a támogatók-
nak köszönhetően értékes dí-
jakat sorsolhatnak ki. A legtöbb
segítséget mégis a szülőktől

Az időjárás sem tudta elrontani a résztvevők kedvét.
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diákjaihoz, tantestületéhez és
az egész intézmény lelkületé-
hez kapcsolódnak.

Az iskolakiránduláson kísé-
rő szülőként vehettem részt, de
mivel egyesületünkkel már két
éve bejárunk az iskolába kü-
lönböző programokat szervez-
ni, az iskola tagjait közelebbről
is sikerült megismernem. Ép-
pen ezért már nem is lepődtem
meg azon, hogy a gyerekek meg-
osztották egymással a maguk-
kal hozott finomságokat, szíve-
sen átadták helyüket, ha más is
kipróbálta volna a különböző
játékokat, hiszen ebben az is-
kolában mindenki ismer minden-
kit, akár egy nagy családban.

Természetesen nézeteltérések
is adódtak, viszont azt is böl-
csen és barátságos hangulatban
sikerült megoldani. Ez pedig az
összeszokott, segítőkész tanár-
nőknek köszönhető, akik nem
csak a gyerekek személyes
igényeire, hanem egymásra is
odafigyelve próbálják orvosol-
ni az iskolások gondját-baját.

Az a különleges, hogy ami-
óta oda járok, egy tanártól sem

Az iskola, ahol lélekkel tanítanak
(Folytatás az 1. oldalról)

hallottam, hogy elmenne ebből
az iskolából. És ahol a pedagó-
gus jól érzi magát, ott a gyer-
meknek is jó, mert biztonság és
szeretet veszi körül. Itt pedig
olyan jól képzett, tapasztalt
pedagógusok dolgoznak, aki-
ket az intézmény vezetősége
is megbecsül, ráadásul a két
falu vezetője szívvel-lélekkel
támogat.

Néhány éve kemény harcot
vívtak a falu vezetői azért,
hogy az iskola megmaradjon,
mert tudták, hogy a faluban

akkor lesz, akire építeni lehet,
ha megmarad az iskola. Egy
falusi intézményben, főleg, ha
az óvodások helyben folytatják
az iskolát, sokkal erősebb kö-
zösség tud kialakulni, mint a
városi intézményekben. És a
gyermek számára az érzel-
mi biztonság, amit egy isme-
rős, barátságos környezet tud
nyújtani, sokkal többet ér, mint
bármilyen elit iskola, ahol bár
kitűnő minőségű oktatás folyik,
a gyermek egyedül és kiszol-
gáltatottnak érezheti magát.

Amikor először jártam eb-
ben az intézményben, feltűnt,
hogy ezek a gyerekek milyen
szívesen játszanak, énekelnek
együtt. Sok iskolában fellép-
tünk, de ennyire lelkes, érdek-
lődő, aktív csapattal sehol sem
találkoztunk. Ez volt az az él-
mény, ami meggyőzött, hogy
ebbe az iskolába írassam a saját
gyermekeim. Ahol a diákok fi-
gyelmét még leköti a népmese,
ahol önfeledten tudnak nevetni
és énekelni, ahol előítéletek
nélkül megfogják egymás kezét
és boldogan, tiszta gyermek-
szívvel tudnak még együtt
játszani, örömmel táncolni. Ak-
kor ezek a derűs gyermekek
elárulták nekem, hogy ez egy
olyan iskola, ahol lélekkel ta-
nítanak, ahol nem csak a lexi-
kális tudás a fontos – bár azt is
nagyon jól átadják –, hanem az
érzelmi, lelki értékek ápolására
és fejlesztésére is energiát for-
dítanak. Mindenkinek szívből
ajánlom, aki olyan iskolát keres
gyermekének, ahova nem csak
tanulni járnak, hanem egy kel-
lemes, barátságos kis közös-
ségben még jól is érezhetik
magukat.

Gaál Annamária
szülő

A gyermekek tekintete sok mindent elárul.

kapták, akik nélkül nem is
tudnák megrendezni a versenyt.

A díjkiosztón Banka Éva
versenybíró megjegyezte:

– Sok szakágnál közremű-
ködtem a munkám során, de
ilyen összetartó és jókedvű
csapattal még nem találkoztam!
Legyetek büszkék magatokra!

A tombolasorsoláson a fő-
díjat, a 150 ezer Ft értékű
borjút nyerte.Németh Virág

A szakadó eső ellenére
senki nem szomorkodott, in-
kább örültek az értékes vagy
tréfás nyereményeknek. A ver-
seny vasárnap elmaradt, de
nem az esőtől féltették a ver-
senyzőket és a lovakat. Az
épített akadályok és a pallók
csúszossága, a baleset veszély
miatt kellett változtatni.

Kovács Emese tevékeny
részt vállalt a lovaskarusszel
szervezésében is.

– Sokat gyakoroltak a gye-
rekek és szereplési lehetőséget

Hagyományt teremtettek Gyűrűsön
szeretnénk nekik biztosítani –
mondta az elnök.

A lovasbemutatók látványos
része a lovaskarusszel. Zenére
és alakzatban lovagolni sok-sok
gyakorlást igényel. A legfőbb
cél a közönség szórakoztatása
most nagyszerűen sikerült.
Nyolc perces műsort láthattak
az érdeklődők 18 ló és lovas
szereplésével. Az addigra szép-
számú közönség vastapssal ju-
talmazta a fiatalokat és pa-
ripáikat.

Ezekre a versenyekre a
Hucul lovak igazán alkalmasak
– tudtuk meg , aVörös Józseftől
ménes tulajdonosától. A Hucu-
lokat több ország is szinte a sa-
játjának tekinti, a Kárpátok
pónijának is nevezik. Azért a
marmagasságuk ezeknek a lo-
vaknak 140 cm körüli, külsőre
végképp nem hasonlítanak egy
pónira.

Thomas Gratzl osztrák lo-
vászmesternek is saját ménese
van, ebből 35 ló Hucul fajta.

– Ez a munka egész embert
kíván, bár a lovak igénytelenek
és ridegen tarthatók, azért
kizárólag hobbiként nem lehet
egy ménest gondozni. A lo-
vakkal mi naponta négyen fog-
lalkozunk.

Thomas Gratzl egy rögtön-
zött osztrák-magyar olimpiát
szervezett a közönség soraiból

„önként jelentkező” résztve-
vőkkel. Ötletes, tréfás felada-
tokkal és hangos biztatással ért
véget a nap.

Az első Hucul ménest még
a Monarchia idején Ausztriában
jegyezték be, de mi innét úgy
látjuk, hogy a Huculok inkább
gyűrűsiek.

Samu László

Balról Vörös József, Kovács Emese és Thomas Gratzl.
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A települést jelzőKispáli
táblánál tartották június 28-án
délután a felújított 08. hrsz.
külterületi út (Ságodi bekötő
út) ünnepélyes átadását.

Az eseményen részt vett dr.
Mosóczi László közlekedéspo-
litikáért felelős államtitkár,
Vigh László országgyűlési kép-
viselő, miniszteri biztos, Hor-
váth Zsuzsanna Ba-Kispáli,
laicz Zoltán, Zalaegerszeg pol-
gármestere, a környező telepü-
lések polgármesterei és nagy
számban eljöttek a kispáli
lakosok.

Dr. Mosóczi László állam-
titkár méltatta a település szem-
pontjából évtizedes gondot
megoldó beruházást. A kor-
mány összesen 74 millió fo-
rinttal támogatta a ságodi bekö-
tő út felújítását és a busz-
forduló kialakítását. A munka
május elején vadonatúj techno-
lógiával, a ki-Hydrocomp Kft.
vitelezésében indult és június
végén már ünnepélyes átadást
tarthattak. Ez dicséri a projekt-
ben résztvevők tevékenységét.

– A sikeres településfejlesz-
tés a közlekedési infrastruktúra

Átadták a ságodi bekötő út felújított szakaszát
kialakításával kezdődik és elő-
segíti a gazdaság élénkítését –
folytatta az államtitkár. – Több
éve indult a Modern Városok
program, de a kormány nem
csak a 23 megyei jogú város
fejlesztésével törődik, ezért az
idén elindították a Magyar Falu
projektet a vidéki életminőség
fejlesztéséért. Az összekötő és
bekötőutak fejlesztésére 50
milliárd forintot különítettek el.
Palkovics László miniszter úr
nevében is köszönöm az itt
dolgozók munkáját – zárta be-
szédét dr. Mosóczi László
államtitkár.

Vigh László országgyűlési
képviselő elmondta, hogy nem
nagyon volt még olyan út-
átadáson, ahol a helyi lakosság
ilyen létszámban képviseltette
magát.

– Ha valahol szó esett út-
felújításról, mindig elmondtam,
hogy nem láttátok a Kispáliba
vezető utat. Annál rosszabb a
világon nincs – mondta a kép-
viselő. – A Nagypálit és Kis-
pálit összekötő útszakasz fel-
újítása után ezt az évtizedes
gondot is megoldottuk. Hogy

mikor folytatjuk? – tette fel a
kérdést a miniszteri biztos. –
Itt, Kispáliban a fennmaradt
szakaszt a járműipari tesztpálya
befejezése után. Addig olyan
mértékű beszállítás következik,
amit a felújított út nem bírna el.
Természetesen az állagmeg-
óvásra figyelünk. Balesetmen-
tes közlekedést kívánok min-
denkinek! – mondta befejezésül
Vigh László.

Horváth Zsuzsanna polgár-
mester köszönetet mondott a
munkában résztvevőknek. A
minisztertől a műszaki ellen-
őrig senki nem maradt ki, majd
megkérte a fe-László Zoltánt
leslegessé vált „bukkanó” út-
jelző tábla leszerelésére. Az
alpolgármester ezt meg is tette,

Balról jobbra Barabás Miklós, a Hydrocomp Kft. vezetője, Vigh
László, dr. Mosóczi László, Horváth Zsuzsanna, Balaicz Zoltán
és Köcse Tibor Nagypáli polgármestere.

László Zoltán leszereli a feles-
legessé vált táblát.

Több mint két évtizedes ha-
gyomány, hogy Péter és Pál nap
környékén misével egybekötött
hegyi búcsút tartanak Egervá-
ron derékhegyia kápolnánál. A
rendezvényen közel százan vettek
részt, köztük a zarán-Mindszenty
dokcsoport tagjaival, akik Szom-
bathelyről indulva, gyalog ér-
keztek, majd másnap folytatták
útjukat Zalaegerszeg irányába.

Istentisztelet a hegyen
Az istentiszteletet Kiss L.

Gábor helyi plébános mellett a
szomszédból érkezett Gyön-
gyös Balázs atya, valamint a
zarándokokkal tartó Krisztián
atya tartotta. A rendezvény
végén a szervezők idén is
vendégül látták a híveket.
Még a zeneszó is felcsendült,
amit a faluban is lehetett
hallani.

Régi hagyomány Péter és Pál nap környékén a hegyi búcsú
misével.

majd söröshordó-gurítással és
szalagátvágással adták át a fel-
újított bekötő utat a forga-
lomnak.

Samu László

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001

Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselők
továbbképzése

TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.
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A 2019. június 20-i ülésénZala Megyei Közgyűlés dr. Sipos
Gyula megyei rendőrfőkapitány számolt be a megye közbiz-
tonsági helyzetéről, legfontosabb intézkedéseikről és feladataik-
ról. Elmondta, hogy az elmúlt évben csökkent a regisztrált
bűncselekmények száma Zalában, nem történt olyan kiemelten
súlyos, a köznyugalmat megzavaró esemény, amely megren-
dítette volna az itt élők és az ide látogató turisták biztonság-
érzetét. Kérdőíves felmérés is igazolja, hogy a lakosság szub-
jektív biztonságérzete jó.

Töreki Sándor, az országos rendőrfőkapitány helyettese fel-
szólalásában arra utalt, hogy 2010-ben mintegy 450 ezer
bűncselekmény történt Magyarországon, ez a szám a múlt évre
180 ezer körülire csökkent. Ebben a zalai rendőrök is jelentős
eredményeket értek el, egyes helyi kezdeményezéseiket pedig
országos szintre is kiterjesztették – jelezte.

Ezt követően igazgató tájékoztatta a grémiumot aEgri Gyula
Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság előző évi tevé-
kenységéről, melyben a beavatkozások mellett egyre inkább elő-
térbe helyezték a proaktív hatósági munkát és a preventív kom-
munikációt. A tudatos megelőzés eredményeként jelentősen
csökkent a megyében a tűzesetek száma, amely még az ötéves
átlag felét sem érte el 2018-ban, valamint nem történt a megyé-
ben szén-monoxid-mérgezés miatti haláleset sem.

Dr. Pál Attila, a közgyűlés elnöke köszönetet mondott a két
szervezetnek a megye lakosságának biztonsága érdekében vég-
zett munkájáért.

Elfogadta a megyegyűlés a Zala Megyei Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat munkájáról szóló tájékoztatót, melynek közép-
pontjában a horvát nyelv, a kultúra, a hagyományok megismer-

Évek óta csökken a bűncselekmények száma Zalában

tetése, a horvát nyelvű hitélet és az anyaországgal való kapcso-
latok erősítése áll.

A következőkben módosította a testület a Zala Megyei Ön-
kormányzat 2019. évi költségvetését, valamint jóváhagyta a
zalavári Szent István kápolnában található kulturális javak in-
gyenes megyei önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó
kérelem benyújtását a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez.

Zárt ülésen döntött a testület a megyei közgyűlés által alapí-
tott kitüntető cím és díjak 2019. évi díjazottjairól. Az elismeré-
sek átadására a 2019. szeptember 14-én tartandó ünnepi közgyű-
lésen kerül sor. (Forrás: Zala Megyei Önkormányzat)

Dr. Pál Attila köszönetet mondott a két szervezetnek.

Február elején az alsóne-
mesapáti Csertán Sándor Ál-
talános Iskola 2. osztályának
tanító nénije, Molnár Judit
Geronimo Stilton könyveket
keresett a könyvtárunkban.

Csak pár darab volt nálunk,
ezért a Deák Ferenc Megyei
Városi Könyvtárból kértünk
több példányt. 18 könyvet vitt a
gyerekeknek, aztán április ele-
jén jelezte, hogy cserélni kel-
lene, mert van olyan kisgyer-
mek, aki már az összes könyvet
elolvasta.

Olvasó verseny Alsónemesapátiban
Amikor elvittük az osztály-

ba az új könyveket (újabb 17
kötetet), nagyon meglepődtem,
mert szigorú könyvelés volt az
osztályban és nagy verseny!
Arra az elhatározásra jutottunk,
hogy ezeket az ügyes olvasó
gyereket meg kell jutalmazni.
Az év végi összesítéskor a kö-
vetkező lett az eredmény. Az
osztály létszáma 17 fő, 190
könyvet olvastak el a gyerekek.
Könyvjutalmat kapott az első
három fiú és kislány és termé-
szetesen oklevelet az egész

Nyáron sem mellőzik az olvasást.

osztály. 18,Papp Hanna Kal-
már Anna Péterfi Bori15, 10,
Virágh Ádám Tóth Botond30,
26, 21 könyvetLázár János
olvasott el.

Gratulálunk a tanító néni-
nek a lelkesítésért, a gyere-
keknek pedig a szorgalmukért.

A szünidőben is várjuk őket
a könyvtárban, mert nyári ol-

vasóverseny hirdettünk. Min-
den kicsi és nagy gyerek ne-
vezési lapot kapott, vagy kap-
hat. A verseny feltétele, hogy a
könyvtárból kölcsönzött köny-
vekkel lehet részt venni. A ver-
seny végén a legtöbb könyvet
elolvasó gyerekek jutalomban
részesülnek.

Krápicz Lászlóné

Ha elolvasta, adja tovább!

Észak-Nyugat ZalaÉszak-Nyugat Zala
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A június igen mozgalmasra
sikeredett , ahol szá-Egerváron
mos program valósult meg:

– Június 1-jén májusfa ki-
táncolásra várták a falu apraját
és nagyját, ami már régi ha-
gyomány a településen. Idén is
jó erőben lévő erős férfiak
vágták ki a fát a főtéren, amiről
a gyerekek örömmel gyűjtötték
össze a szalagokat. A jó hangu-
latról az általifj. Luif Ferenc
szolgáltatott utcabál gondosko-
dott, a finom falatokról pedig a
helytörténeti egyesület és a pol-
gárőrség tagjai, valamint finom
süteményekkel a lakosság.

Mozgalmas június Egerváron
– Kerek egy éve került fel-

avatásra az önkormányzat gyü-
mölcsöse a lőtér mellett, ami
egy elhanyagolt területen jött
létre. A fák szépen fejlődnek,
de a megkötésükhöz plusz ke-
zekre volt szükség, ezért az
önkormányzat társadalmi mun-
kát szervezett június 5-én, ami-
re több mint 30-an érkeztek. A
meggy, szilva és almafákat a
hölgyek szakszerűen a karók-
hoz erősítették, míg a férfiak a
fák karózásával foglalatoskodtak.
A fákról már idén lehetett gyü-
mölcsöt kóstolni, de az igazi
első termés a jövő évre várható.

– Június 10-én, pünkösdhét-
főn orgonakoncert várta az ér-
deklődőket a helyi templom-
ban. orgonamű-Dankos Attila
vész örvendeztette meg a hall-
gatóságot több mint egyórás
műsorával. Egerváron már több
mint 25 éve hagyomány a pün-
kösdi koncert, amely tovább él,
és már most biztos a folytatás,
hiszen jövőre, a templom fel-
épültének 525. évfordulóján
ismét lesz koncert!

– A végéhez közelít az ivó-
víz-rekonstrukció és a járdafel-
újítás a Széchenyi utcában. A
gerincvezetéket már az út

mindkét oldalán kicserélték, és
már rá is kötötték a hálózatra. A
nyugati oldalon az új térköves
járda is elkészült, a keleti olda-
lon pedig július végéig végez
vele a kivitelező.

– Elindult a játszótér tele-
pítése a főtéren. A komplexum
közel 4,5 millió forintba kerül,
ami kiegészül helyi vállalkozók
adományaival. A fent említett
összeget teljes egészében a he-
lyi önkormányzati képviselők
takarították meg azzal, hogy
nem veszik fel a tiszteletdíjukat,
így az a gyerekek javát tudja
szolgálni. Köszönjük nekik!

A területe háztáji veteményeskéntBoldogasszonyi Levendulás
volt művelve éveken keresztül. A tihanyi levendulás látogatásakor
érlelődött a gondolat, hogy a vasboldogasszonyi terület megfelelő
lenne a sokoldalúan felhasználható és a szemet gyönyörködtető
gyógynövény telepítésére.

2016 márciusában 600 tő ültetésével kezdődött el a levendulás
vállalkozás. Azóta a két szomszédos terület is a tulajdonos birto-
kába került, így mára 1600 tőről nyílnak a lila virágok.

A levendula alkalmazási területeiről érdemes tudni, hogy mind
a gyógyászat, mind a szépségipar felhasználja. Kitűnően alkal-
mazható például izomfájdalom, égések, vágások, sebek gyógyí-
tására, fáradtság, szédülés, rosszullét, álmatlanság ellen. Hatásos a
legyek, szúnyogok riasztásában is.

A konyhában felejthetetlen ízvilágot lehet teremteni felhasz-
nálásával. Szorgos háziasszonyok szörpöt készíthetnek belőle,
illetve sütemények ízesítésére is kiváló. A levendulából készített
tárgyak, illetve csokrok nem csak a lakás díszei, hanem azzal
együtt jótékony hatásait is élvezhetjük.

A levendula felhasználásának népszerűsítésére már tavaly is lá-
togatható volt a levendulás a virágzás ideje alatt. Idén három hét-
végére hirdetett nyílt napot a tulajdonos, amely során nem csak gyö-
nyörködni lehetett a látványban, hanem saját kezűleg szedhették a
látogatók a megvásárolni kívánt virágokat. Ajándéktárgyak, leven-
dulaolaj és levendulavíz várta az oda kirándulókat, illetve saját
készítésű szörp és sütemény kóstolóval kedveskedett a tulajdonos.

A levendula iránt érdeklődők számának növekedését jól
tükrözi, hogy szép létszámmal érkeztek a vásárlók az idei évben.

Levendula ültetvény a vasboldogasszonyi dombok között

A Boldogasszonyi Levendulás népszerűségének emelkedését mu-
tatja az is, hogy nem csak a környékről, hanem Kőszegről és
Kaposvárról is érkeztek látogatók. A tulajdonos örömére szolgált
az is, hogy nem csak a „díszvirág” miatt jöttek a nyílt napra – az
idén júniusban 3 hétvégén –, hanem sokan érdeklődtek a
levendula felhasználhatóságáról is.

A jövő tervei közt szerepel a levendulából készült termék-
kínálat és a levendulás területének bővítése is.

Az ültetvényről több információt található a https://www.face-
book.com/ Boldogasszony-levendul%C3%A1s-1864394557214696/
oldalon.

Rövid Izabella

Számos területen hasznosítható
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Utoljára szólt a csengő
2019. június 14-én a nyolcadik
osztályosok számára az Eger-
vári László Általános Iskolá-
ban. A diákok részben vidá-
man, részben szomorúan vo-
nultak végig az osztályokon, s
vettek búcsút az iskolapadok-
tól, tanáraiktól, s diáktársaiktól.
Vidáman, várakozással tele áll-
tak a számukra kiszélesedett
világ kapui előtt, de szomorú
szívvel váltak el egymástól, s
osztályfőnöküktől, Ujhelyiné
Major Andreától, aki 4 éven
keresztül mellettük állt, s terel-
gette őket céljaik megvalósí-
tása felé.

Megható és szép műsorral
búcsúztak, s 8 éves kiemelkedő
tanulmányi, sport illetve közös-
ségi munkájukért többen is
elismerő oklevelet és könyvju-
talmat kaptak.

A minden éven kiosztásra
kerülő Pro Scola Díjat az idei
éveben kitűnő tanulmányi ered-
ményéért, példamutató szor-
galmáért és magatartásáért,
rendezvényeken, iskolai ünne-
pélyeken való kiemelkedő
teljesítményéért és önzetlen
közösségi munkájáért Vargyai
Zsófia Dorka tanuló érde-
melte ki.

Az Egervári László Általá-
nos Iskoláért Alapítvány a ne-
velőtestület javaslatára az idei
tanévtől a Pro Scola díj mellé
megalapította az Egervári Lász-
ló Általános Iskola Tehetsége

Utolsó csengetés Egerváron

díjat, melyet az alapítvány ku-
ratóriuma minden évben olyan
8. osztályos tanulónak adhat ki,
aki példaértékű tanulmányi
munkája mellett bármilyen te-
rületen országos versenyre is
eljutott.

Az idei tanévben az Eger-
vári László Általános Iskola
Tehetsége díjat Kovács Domi-
nika Hanna tanulónak adomá-
nyozta, aki a kitűnő tanulmányi
eredménye mellett, a karate
sportban is jeleskedett. Több-

Június 12-én a Maci óvoda
tartotta immár rendhagyó tan-
évzáróját és ballagását Alsó-
nemesapáti Dr.kultúrházában.
Kremznerné Andre Ildikó és
Somlói Anikó irányításával kez-
detét vette a Maci óvoda ün-
nepsége. A gyermekek műsorát
színesítette a teremdekoráció,
melyet az önkormányzat két
munkatársa, Krápicz Lászlóné
és készített erreForgács Laura
az alkalomra. Horváth Zsu-
zsanna dajka „Óvodás élmény-

Tanévzáró a Maci Óvodában
képek” kisfilmjét mutatta be,
amely az elmúlt év vidám
pillanatait örökítette meg.

Hat kisgyermek búcsúzott a
Maci óvodától és kezdi szep-
temberben az iskolás éveket.
Ők útravalónak uzsonnás kis-
táskát és színes ceruzákat
kaptak Pereszteginé Cziráki
Katalin polgármester asszony-
tól. iskola-Szabó Katalin
igazgató asszony szélforgókkal
kedveskedett valamennyi óvo-
dásnak.

Rendhagyó tanévzáró és ballagás volt.

szörös magyar és világbajnoki
címmel büszkélkedhet és az
országos diákolimpiáról is több
alkalommal tért haza arany-
éremmel.

A diákok jutalmazása mel-
lett azok a szülők is, akiknek a
legfiatalabb gyermekük balla-
gott el, s végig segítették, tá-
mogatták az iskolát, megkapták
az elismerést. A Szülői Pro-
Scola Díjat ez alkalommal Mé-
hes Andrea Vargyainé Antalés
Ildikó kapta.

A 2018-19-es tanév nem a
ballagással zárult. Az évzáróra
az elsőosztályosok osztályfőnö-
kük, segítségévelSüle Istvánné
nagy lelkesen készültek. Vidám
műsorukat színesítették Kincses
Ildikó tanárnő vezetésével, az
énekkar által előadott dalok. A
jutalmazás sem maradt el, hiszen
minden osztályban szép szám-
mal vannak jó tanuló diákok. S
végül igazgatóKenesey Tibor
2019 június 19-én bezárta a
tanévet a diákok nagy örömére.

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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„Zalai Innovatív Foglalkoz-
tatási Paktum megvalósítása”
elnevezésű projekt „Adj egy
ötöst” hálózatépítő konferen-
ciasorozat munkacsoport hato-
dik találkozójára került sor
június 19-én Lentiben.

A rendezvényen Pácsonyi

Imre, a megyegyűlés alelnöke
ismertette a projekt aktua-
litásait:

– Időarányosan jól állunk, a
vállalkozóvá válás 40 főnél
megvalósult, ennyien alapítot-
tak vállalkozást a szakmai tá-

„Adj egy ötöst”
Célkeresztben a foglalkoztatás

mogatottak közül. A megyei
paktum 2021-ben fejeződik be,
időarányosan addig kell telje-
sítenünk az indikátorokat.

Az alelnök elmondta még,
hogy közel 180 olyan munka-
vállalót sikerült munkahelyhez
juttatni, akinek a képzése és a
bértámogatása a munkáltató
szempontjából is előnyös volt,
hiszen a foglalkoztatottaknál az
állam támogatja a bért és a
járulékokat. Kiderült továbbá,
hogy új elemként megtörténik a
projektben a helyi termelők,

kézművesek felmérése, róluk
adatbázis készül, amely előse-
gítheti a vevők és termelők kö-
zötti kapcsolatok kialakulását.

Halász Eszter, a Zala Me-
gyei Vállakozásfejlesztési Ala-
pítvány projektmenedzsere a
találkozón a Széchenyi prog-
ram keretében megjelent tá-
mogatásokat részletezte.

Filó Gabriella, a vállako-
zásfejlesztési alapítvány lenti
irodavezetője kiemelte a Ma-
gyar Vállalkozásfejlesztési Ala-
pítvány 10 millió forint keret-
összegű támogatását, ahol op-
ció, hogy 1 és 10 év között
milyen futamidőre veszik igény-
be ezt a vállalkozók, melyet
3,9%-os kamattal adnak. Má-
sik lehetőség saját forrásból
adott hitelük, amely ugyan-
csak 10 millió forintig igé-
nyelhető.

dj

Pácsonyi Imre ismertette a
projekt aktualitásait.

A zalaegerszegi Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ

nem csak a megyeszékhely lakosságának nyújt tartalmas és szó-
rakoztató programokat, hanem a város környékén lévő települések
polgárai közül is sokan előszeretettel látogatják. S mivel Egerszeg
egyik legnépesebb lakótelepének frekventált helyén fekszik, nem
mindegy, hogy milyen környezet fogadja a látogatókat.

Június 26-án a sajtóbejárás keretében rengeteg információval
lett gazdagabb az újságíró.

Balaicz Zoltán Makovecz Tamáspolgármester és önkormány-
zati képviselő sok adatot megosztott a sajtó képviselőivel. Az ön-
kormányzat önerőből évente nagyjából 200 millió forintot tud az
utakra és járdákra fordítani, de ez elenyésző összeg ahhoz képest,
hogy 869 út és járda van a városban. Európai uniós forrás nem
fordítható a városi utak és járdák felújítására, csak az állami
támogatás jöhet szóba, ezért nagy segítség, hogy a kormány 1,7
milliárd forint támogatást biztosított, amiből az arányos város-
fejlesztés jegyében szinte minden városrészben újultak meg
közterületek az egyes városrészekben. A programból három hely-
szín maradt hátra: a Mátyás király utca (napokon belül kezdődik),
a sportcsarnok előtti tér (még ősszel elkezdődik), valamint a lan-
dorhegyi városrészben a Keresztury Dezső Városi Művelődési
Központ előtti lépcsősor és tér, ahol már folyik a munka. Ennek a
csomagnak nem része (tehát más forrásból valósul meg) az Arany
János utca közműveinek és burkolatainak felújítása, a Mártírok
útja és az Arany János utcai átkötő út és a vizslaparki sétány
építése, valamint a Petőfi utca aszfaltozása.

Amikor 2014-ben az új városvezetés és közgyűlés megkezdte
a munkáját, Balaicz Zoltán polgármester és Makovecz Tamás ön-
kormányzati képviselő gondoskodott a volt Skála melletti lépcső-
sor felújításáról. Akkor ígérték meg azt is, hogy a ciklus végéig
megújul a VMK előtti tér is, s ez most szintén valóra válik.

Balaicz Zoltán polgármester lapunk kérdésére összefoglalta,
hogy milyen is lesz a tér a felújítás után:

– Ez egy nagy forgalmú tér, amely közösségi helyként is
funkcionál. Jelentősek a magassági különbségek, de kényelmes
lépcsőkkel, rámpákkal, akadálymentesítéssel a kor követelmé-
nyeinek megfelelő terület lesz. Korszerű kerékpártároló, parkoló
épül a helyszínhez illeszkedő térvilágítással. Új növényzetet tele-
pítünk. A landorhegyiek büszkék lesznek erre a térre!

S most nézzük részletesen is, hogy mi történik!

Régen várt felújítás kezdődött

A VMK előtti lépcsősor és tér 298 millió forintos ráfordítással
teljes mértékben megújul, figyelve az alatta lévő közművekre is:

Új csapadékcsatorna épül; ivóvízvezeték rekonstrukció valósul
meg; megújul a szennyvízcsatorna a tér alatt is; új közvilágítási
hálózat és vezetékrendszer épül ki a föld alatt; új parkolóhelyek
létesülnek a Landorhegyi út nyugati oldalán; kényelmes lépcső-
sorokat alakítanak ki; egyszerűen közlekedhető hosszú rámpák
épülnek a mozgáskorlátozottak és a babakocsival érkezők részére;
egyedi gyártású ülőpadokat helyeznek el; új hulladékgyűjtők
kerülnek ki; korszerű kerékpártárolókat telepítenek; a térhez il-
leszkedő új kandelábereket építenek ki; továbbá természetesen
megújul a teljes zöldfelület is.

Mindezt önerőből soha nem tudta volna az önkormányzat ki-
alakítani, ezért nagy segítség a folyamatos és jelentős állami tá-
mogatás. A landorhegyi városrészben 2014-2019 között számos
felújítás zajlott, a teljes ciklusban mintegy 3,5 milliárd forintot
sikerült a landorhegyi városrészre irányítani, amire sok-sok évti-
zed óta nem volt példa.

A munkálatok részeként 20 millió forintos ráfordítással zajlik
a Landorhegyi úti szennyvízcsatorna rekonstrukciója 215 méter
hosszúságban a Landorhegyi Általános Iskola és a PTE Egész-
ségtudományi Kar kollégiuma között. A szakemberek augusztus
elejére végeznek vele.

Balaicz Zoltán (balról) és Makovecz Tamás tartott tájékoztatót.

2019. július



8 201 .9  júliusÉszak-Nyugat Zala

Lenti lentiszombathelyi településrészén, az egykori iskola
felújított épületében energiaudvart alakítottak ki a Zala Megyei
Önkormányzat beruházásában.

Képzési és bemutató céllal hozták létre az energiaudvart,
ahol az érdeklődők, a célcsoportok az energia hatékony és taka-
rékos megoldásaival találkozhatnak. Lentiszombathelyen a pro-
jekt négyféle eszközt tartalmaz: napelem és napkollektor részt,
továbbá szélgenerátor és növényi olajjal működő generátor
került beépítésre.

Telepítésre került egy napkollektor a melegvíz gazdaságos
előállításának érdekében. Az 1 m déli tájolású felületre a nyári2

hónapokban naponta több, mint 5kWh hőmennyiség érkezik, és
ebből napkollektorokkal 2-3 kWh hőmennyiséget tudnak hasz-
nosítani. 1 m napkollektorral nyáron napi 50-60 l vizet képesek2

50 C-ra melegíteni. Bár a téli hónapokban hasznosítható nap-0

energia viszonylag kevés, a tavaszi, őszi hónapokban már 1,5-2
kWh/m hőmennyiséget lehet napkollektorral előállítani.2

A tetőre 4 db, összesen 2,5 m sík panel került, ami szigetelt2

hidraulika rendszeren keresztül csatlakozik egy energiatakarékos
keringető szivattyúval. A rendszer része még egy 550 literes
víztartály, valamint egy szolár vezérlő egység.

Az udvaron telepítésre került egy 1 kilowatt teljesítményű
vertikális szélgenerátor, ami szintén az áram termelésében segít.

Energiaudvar létesült Lentiben
A szélgenerátor a szél energiáját alakítja át forgó mozgássá,
amellyel egy egyenáramú generátort hajt meg, így elektromos
áramot állít elő. Az így előállított 12V feszültségű villamos ener-
giát akkumulátorban lehet tárolni és igény szerint bármikor fel-
használni – azaz elektromos berendezéseket (pl. világítás) üze-
meltetni vele.

A generátor két hosszú élettartamú 12 voltos akkumulátor
segítségével tárolja a megtermelt áramot. A teljesen feltöltött
rendszer bármilyen 12 voltos LED-es lámpatesteket szinte kor-
látlan ideig el tud látni, de egy nagyobb teljesítményű fogyasz-
tót, mint például egy televíziót is 6-7 órán keresztül képes
működtetni.

A 220 voltos áram termelésében segít még egy mobil nö-
vényi olajjal táplált mini erőmű is. Ez gyakorlatilag úgy műkö-
dik, mint egy személygépkocsi motorja, amely egy 1900 cm -es3

mechanikus adagolású diesel motor, ami képes használt növényi
olajjal is működni. A motor egy általa meghajtott generátor
segítségével alakítja át a mozgási energiáját elektromos árammá.
A dízelmotor feltöltött teli tankkal (~5 liter) nagyságrendileg 16
órát képes üzemelni. A növényi olajjal táplált mini erőmű 2 db
nagyteljesítményű flex gépet ki tud szolgálni elegendő árammal.

Ezen eszközök a környezetvédelem szempontjából kiválóan
alkalmasak arra, hogy bemutassák a megújuló energiák felhasz-
nálásának lehetőségeit, hogy a későbbiekben akár felhaszná-
lóként is minél szélesebb körben legyenek alkalmazva ezek a
technikák.

A projekt az Interreg Central Europe Programból, az Euró-
pai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió
és Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

Képzési és bemutató céllal hozták létre az energiaudvart.

Vasboldogasszony települé-
sen korábban lezajlott a 30 órás
alapfokú internethasználói tan-
folyam 1. csoportjának a kép-
zése. Mivel a résztvevők
visszajelzései nagyon pozitívak
voltak, újabb 6 fős csoport je-
lezte az igényét, így júniusban
újabb tanfolyam került meg-
rendezésre.

A résztvevők egy héten át
ismerkedtek a számítógéppel,
annak kezelésével, a világháló
általi lehetőségekkel. A köz-
ségi könyvtár tárgyi feltételeit a
tavaly pályázat által megnyert
eszközökkel kibővítették (lap-

Alapfokú internethasználói tanfolyam
topok, szélessávú internet, pro-
jektor, vetítő vászon stb.), így
minden igénylőnek tudták biz-
tosítani a szükséges gépeket.

Mind a kettő csoport részt-
vevői kifejezték igényüket, mi-
szerint ősszel szeretnék a meg-
levő tudásukat bővíteni, így ha-
ladó szintű képzést szeretnének.

Köszönjük a Deák Ferenc
Megyei és Városi Könyvtárnak
a lehetőséget, és Szekeresné
Farkas Matild oktatónak – akit
várunk vissza az őszi képzésre
– a barátságos hangulatban tör-
ténő tanulást.

Hegyi Erzsébet Ősszel folytatják…

Haladó szintű képzést is szeretnének
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A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Megyei Köz-
gyűlés 9/2000.(IV.18.) KR rendelete alapján történik. A pá-
lyázat lebonyolítója a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal.

1. A pályázat benyújtásának feltételei:
A kollégiumi férőhely elnyerésére az a hallgató pályázhat, aki
• állandó lakóhellyel rendelkezik Zala megyében,
• érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik valamelyik pécsi
egyetem vagy főiskola nappali tagozatán, (illetve tárgyévben
felvételt nyert) és megfelel azon egyetem és főiskola
kollégiumi férőhely 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 férő-
helyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat ki-
írójának.
A férőhely másnak nem adható át.)

2. A pályázat elbírálásának szempontjai:
• a hallgató szociális körülményei, melyek a kollégiumi ellátást
indokolttá teszik.
• a hallgatónak az elbírálást megelőző félévben elért jó tanul-
mányi eredménye (első évfolyamos hallgató esetén az érettségi
eredménye), választott szakterületével, vagy más tanulmá-
nyaival összefüggő kiemelkedő teljesítménye.

3. A pályázat benyújtásának módja:
A kollégiumi férőhelyre pályázni adatlappal (és a szükséges
mellékletek csatolásával) lehet.
A pályázati adatlap kötelező mellékletei:
• a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hivatalos
igazolása, első évfolyamos hallgató esetén érettségi bizonyít-
vány másolata, valamint felsőoktatási intézmény igazolása a
felvételről,
• tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási igazolás)
• a jövedelem típusának megfelelő igazolások (munkáltatói ke-
reset, NAV jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíjszerű rend-
szeres 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 átvehető, illetve igényelhető megcímzett,
felbélyegzett válaszborítékkal a Zala Megyei Önkormányzati
Hivatal Szervezési Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi
u. 10.), vagy letölthető a Zala Megyei Önkormányzat honlap-
járól (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 érdeklődni lehet: Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal, telefon: 92/500-722.

4. A pályázatok beérkezésének határideje: 2019. augusztus 10.
A pályázók értesítése az elbírálásról: 2019. augusztus 31-ig.

5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül hagyó
pályázó automatikusan kizárja magát a részvételből.

6.  Egyéb:
• A kollégiumi férőhely egy tanítási évre vonatkozik.
• Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt az
általa elnyert férőhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a
pályázat kiírójának.
• A férőhely másnak nem adható át. E szabály megszegése
kizárást jelent a tanulmányok teljes idejére.
• Azonos feltételek esetén elsőbbséget élveznek a megye kisebb
településén élő hallgatók.

a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi férőhelyeire

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Emberi Erőforrás Mi-
nisztériuma által kiírt Határta-
lanul pályázat keretében Gősfa
Község Önkormányzatának kül-
döttsége 5 napos kárpátaljai ki-
ránduláson vett részt. A kirán-
dulás célja, hogy a résztvevők
megismerkedjenek Kárpátalja
történelmi múltjával és jele-
nével, valamint megismerjék az
ott élő embereket.

A kirándulás keretében lá-
togatást tettek Kárpátalja egyik
leghíresebb várába, a Zrínyi
Ilona által hősiesen védett mun-
kácsi várba. Ezt követően Mun-
kács belvárosában tettek egy
rövid sétát, ahol megtekintették
a régi és új városházát, Kárpát-
alja első színházát, Munkácsy
Mihály szülőházát és a Rá-
kóczi-birtok fő udvarházát.

Ungváron megnézték a Ge-
rényi rotundát, a váralja kávézó
múzeumot, a Szabadtéri Nép-
rajzi Múzeumot és az óvárost.

Beregszentmiklós múltját és
jelenét várúr mu-Bartos József
tatta be. Tiszteletüket tették a
Szolyvai emlékparkban, ahol
megemlékeztek a málenykij
robot áldozatairól. A Vereckei-
hágón lévő millenniumi em-

Határtalanul Kárpátalján

lékműnél a Magyar Himnusz
eléneklése után koszorút he-
lyeztek el és az idegenvezető
elszavalta Kovács Vilmos Ve-
recke című versét.

Sétáltak a festői szépségű
Sipot-vízesésnél és felvonó se-
gítségével feljutottak a Gemba-
hegy oldalába.

Megismerkedtek Európa leg-
erősebb védelmi rendszerével,
az Árpád-vonallal és leeresz-
kedtek az egyik épen maradt
parancsnoki bunkerbe.

Hazafele az idegenvezető
bemutatta a legnagyobb város,
Beregszász nevezetességeit. A
helyi középiskolában a Gősfai
Rozmaring Tánccsoport közös
táncházat tartott az iskola ta-
nulóinak. Közös borkóstoló ke-
retében Gősfa Község Önkor-
mányzata nevében Farkas Ti-
borné polgármester asszony
420 000 Ft adományt adott át a
nagymuzsalyi középiskola igaz-
gatónőjének, aminek köszönhe-
tően a külső mellékhelyiség
kerül felújításra. A nagymu-
zsalyi szívélyes vendéglátók
tették még emlékezetesebbé és
felejthetetlenebbé a kárpátaljai
tartózkodást.

Az alsóvereckei haditemetőnél…
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A megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,Zalatáj Kiadó
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,

Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
keres a megye minden részéből.tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

A Vas megyei győrvári falu-
napi főzőversenyen isGősfa
részt vett, mégpedig a 12 fős
Gősfai Ütős Csapattal június
15-én.

A zalaiak nagyon sok fi-
nomsággal készültek: vadpörkölt

Főzőverseny a szomszédban

dödöllével, lángossal, tárcsán
sült tarjával, pirított burgonyá-
val, mogyorókrémes, kakaós és
eperlekváros palacsintával.

A 15 résztvevő csapatból a
4. helyezést érték el a gősfaiak.

Ti

A gősfai csapat.

Az Egervári László Általá-
nos Iskola tanítói a 2018/2019-
es tanévben immáron harmadik
alkalommal nyújtottak be pályá-
zatot Napközi Erzsébet táborra,
melyet meg is nyertek. Pályá-
zatuk megnevezésének az „Álla-
ti jó tábor” címet adták, a tábor
időpontját pedig június utolsó
hetére tervezték, melynek 58 ta-
nulóval indultak neki.

A gyerekek napi négyszeri
étkezést, ezen kívül délelőtt és
délután innivalót kaptak. A prog-
ramok jelentős része külső hely-
színen valósult meg, melyek va-
lamilyen formában kapcsolód-
tak az állatokhoz. Hétfőn a tá-
bornyitót követően az Egervári
Közösségi Házba látogattak, ahol
Darázsi Zsolt a madarak gyűrű-
zéséről és védett fajaikról me-
sélt nekik, majd a hallottakról to-
tót töltöttek ki.

Utána kisétáltak a Sárvíz part-
jára, majd a békaszék fonással
ismerkedtek a résztvevők. Ked-
den délelőtt állatokról szóló vetél-
kedőt tartottak, majd délután el-
látogattak az egervári lovardá-
ba, ahol lovaglás és kocsikázás
várta a gyerekeket.

Külső kirándulási úticéljuk
a volt, aho-Veszprémi Állatkert

Napközi Erzsébet tábor Egerváron

va szerdán látogattak el. Az egész
napos program jól sikerült, a gye-
rekek nagyon élvezték. A csütör-
tök eseménydúsra sikeredett:
gyöngyfűzésre, gyümölcsszob-
rászatra, madáretető készítésre
és sportversenyre is sor került.

Az iskola udvarára látogatt-
ak a Göcseji Kutyaklub tagjai,
akik egyórás bemutatóval kés-
zültek. A gyerekek megsimo-

gathatták a kutyusokat és irányít-
hatták is őket az akadálypá-
lyákon.

A tábor utolsó napján mé-
zeskalácsot díszítettek, szelek-
tíven hulladékot gyűjtöttek a

focipályán és a pincedomb kör-
nyékén, majd langallósütéssel
fejezték be heti programjukat.

Mind a szervezők, mind a
tanulók szép élményekkel gaz-
dagodtak a hét során.

Gazdag program várta a gyermekeket.

Ekler ElemérKiadó-főszerkesztő:

Zalatáj KiadóKiadja:

Szerkesztőségi ügyfélszolgálat:

8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.

Tel.: (92) 596-936

E-mail: zalataj@zelkanet.hu

ISSN 2061-361X

Készült: Göcsej Nyomda Kft.

Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. • Tel./fax: (92) 316-783

Észak-Nyugat ZalaÉszak-Nyugat ZalaÉszak-Nyugat Zala
Kistérségi havilap

2019. július
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• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l

Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)

autókulcsmásolás az

autótípusok 85 %-ához

kedvezõ áron!

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.

Tel.: 30/471-1000

Nyitva tartás: h-p.: 8 -16 sz.: 9 -12
00 30 00 00

•

00 00
Ebédszünet: 11 -12

A ötödik Kuruc Családi és
Gyermeknapot tartották meg
Győrváron június 15-én szom-
baton. Ezen Vasboldogasszony
település küldöttsége is részt vett.

A hagyományosan június
második hétvégéjére szervezett
programon – ami az iskola
befejeztével kezdődik – a falu
lakosságszáma a látogatóknak
köszönhetően megháromszoro-
zódik.

A színpadon a sok előadó
mellett a bográcsos főzőcsapa-
tok gondoskodtak a hangulat-
ról. Volt ahol pacal rotyogott a
kondérban, kolbászt sütöttek és
pásztortarhonyát készítettek,
vagy vaddisznópörköltet kínál-
tak dödöllével.

Kuruc Családi és Gyermeknap
A vasboldogasszonyi csapat

– polgármesterNémeth Zsolt
vezetésével – tagjai a tikkasztó
meleg ellenére derűsen főzték a
finom falatokat és hozták el az
induló 15 főzőcsapatból a 2.
helyezést. A szakácsunk és a
kis kuktái csicseriborsós puly-
karagut és marhapörköltet tár-
csán pirított burgonyával ké-
szítettek.

A falunap a szórakoztató
programok és a gasztronómiai
élvezetek mellett a sportot is
népszerűsítette kispályás foci-
tornával, amelyre az idén tíz
csapat nevezett. A mi focicsa-
patunk remekül szerepelt és a
Kuruc Kupa 3. legjobbja lett.

Hegyi Erzsébet

A vasboldogasszonyi főzőcsapat.

A focisták is kitettek magukért.

Zalaegerszegen,
illetve környékén keresünk

étkezési minõségû
tüskéskörtét

100-150 kg mennyiségben.

Tüskéskörtét keresünk

Értesítést a várható érési idõvel
a következõ telefonszámra kérünk:

30/378-4465

2019. július


