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Megalakult az Észak Zaláért Egyesület
A kistérségi társulás év végéig megmarad
A napokban két alkalommal is összegyûltek az ÉszakNyugat Zalai Kistérségi Társulás polgármesterei. Köcse Tibor elnök az elõzõ ülésen lemondott, így a június huszonegyediki kispáli összejövetel
egyik feladata volt, hogy új vezetõt válasszanak. A jelenlévõk
Gyerkó Gábort, Egervár polgármesterét jelölték, majd bízták meg a feladattal. Gyerkó
Gábor helyett új alelnököt is
kellett választani, a megbíza-

tást Horváth Zsuzsanna, Kispáli polgármestere vállalta el.
Az összejövetelen egyeztettek a társulás következõ
programjáról, az Ifjúsági és
Kulturális Találkozóról, melyet
ezúttal Nemeshetés rendezhet
meg. Magyar Kálmán polgármester ezzel kapcsolatban elmondta, hogy várhatóan a
szeptemberi Gesztenye Fesztivállal együtt tartják meg a
programot.
(Folytatás a 2. oldalon)

Június 30-án Alsónemesapátiban megalakult az új egyesület.
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Családias, esztétikus környezetet szeretnénk
Beszélgetés Alsónemesapáti polgármesterével
2014 októberében
választották meg Alsónemesapáti polgármesterévé Pereszteginé Cziráki Katalint. Az új településvezetõ fiatalos
lendülettel vágott bele
a munkába, az alábbi
sorokban vele beszélgettünk az eltelt idõszakról és a jövõbeni
tervekrõl.
– Lassan két éve,
hogy vezeti a telePereszteginé Cziráki Katalin a suli és
pülést…
– Igen, ilyenkor ér- közösségi park makettjén mutatja a
demes áttekinteni, hogy változtatásokat.
mi az, amit el tudtunk végezni, leg 10 fõ dolgozik. Sok bel- és
mi van jelenleg folyamatban és külterületi utat tisztítottak
mire törekszik a képviselõ- meg, amihez nagyon nagy setestület a jövõben. Önkor- gítség az önkormányzat által
mányzatunk nagyon sok mun- korábban vásárolt kistraktor. A
kát fektet abba, hogy falunk a közelmúltban tapasztalt heves
lakosságnak és a külsõ szem- esõzés miatt a Horgos és a
lélõknek is családias, esztéti- Kossuth utcánál jelentõs útkus környezetet biztosítson. burkolati hiba keletkezett, amiEbben a faluban nagyon sok re vis maior pályázatot nyújlehetõség van, elsõ körben ezt tottunk be. Pozitívum, hogy
szeretnék megmutatni. A falu- egyre többen érzik fontosnak,
központban önerõbõl felújítot- hogy a házuk elõtti árkot rendtuk a hõsi emlékmû környé- ben tartsák, amivel valamekét, rengeteg helyen virágosí- lyest a nem várt természeti
tunk, karbantartjuk a busz- jelenségekre felkészülhetünk.
megállókat,
hirdetõtáblákat. Szintén támogatást igényelAz önkormányzat kertjeiben tünk a BM kiírásán az Árpád
tavaly óta a közmunkások be- vezér utcának és a Kossuth
vonásával zöldségtermesztés utca intézmények elõtti járfolyik, a terményeket az iskola dájának felújítására. Augusztus
és az óvoda konyháján és a falu 20-ig megtörténik a települérendezvényein hasznosítunk. sen a szennyvízhálózat kiépíNagy hangsúlyt fektetünk az tése óta megsüllyedt útburutak karbantartására, az ÚtÕr kolat helyreállítása és a fedõközmunkaprogramban jelen- lapok szintezése.

– Több fejlesztési tervrõl
hallani, mire pályáztak?
– Konzorciumban pályáztunk Kisbucsával és Nemesapátival az orvosi rendelõ felújítására, szeretnénk az óvodai
programokat is megújítani. A
Vidékfejlesztési Programban a
településképet meghatározó
épületek
rekonstrukciójára
lehetett pályázni, mi az iskola
és az óvoda épületeinek és a
harangláb megszépítésére igényeltünk támogatást. Utóbbit a
pályázat sikerétõl függetlenül
is biztonságossá szeretnénk
tenni. Szintén ráférne a felújítás az önkormányzati hivatalra,
amit a tetõszerkezet cseréjével
és a külsõ hõszigeteléssel kellene kezdeni. A temetõ rendezettségének biztosítására új
rendeletet hoztunk, szeretnénk a sírkertet rendezettebbé
tenni, mert sokszor a sírok
megközelítése is nehézkes. Sajnos a ravatalozó karbantartására nem találtunk pályázati
forrást, így a legfontosabb állagmegóvási munkákat a települési karbantartónk és a közmunkásaink végzik majd el.
Fontosnak tartjuk az ésszerû
gazdálkodást és a pályázati lehetõségeket sem szabad elszalasztani.
– Milyen lehetõségek kínálkoznak a település további
szépítésére?
– Pár hónappal ezelõtt felvettük a kapcsolatot egy Sopronban végzett építészmérnök
csapattal, tagjaival egy hétvége

Megalakult az Észak Zaláért Egyesület
A kistérségi társulás év végéig megmarad
(Folytatás az 1. oldalról)
Alibánfa és Lakhegy egyaránt bejelentette, hogy az év
végével ki kíván lépni a társulásból és más szervezeti formában sem kívánnak részt venni.
Ugyanis újfent felmerült a nagyobb mozgásteret és több pályázati lehetõséget adó egyesületi forma, amit egyszerûbben
lehetne mûködtetni is. Nemeshetés és Gyõrvár kijelentette,
hogy szeretne együttmûködni
a térség településeivel. Utóbbi
képviseletében Kaczor Zsolt
Mihály polgármester elmondta, hogy Vas megyei településként is közelebb vannak a
zalai falvakhoz. A jelenlévõk

egyetértettek abban, hogy két
megyét érintve a pályázati forrásokból is kedvezõbb feltételekkel részesülhetnek majd.
A települések képviselõi
következõ alkalommal június
30-án Alsónemesapátiban találkoztak, ahol Alsónemesapáti, Nemesapáti, Gõsfa, Vasboldogasszony, Nemeshetés, Kisbucsa, Nagypáli, Kispáli, Gyûrûs, Vöckönd és Gyõrvár tagságával megalakult az Észak
Zaláért Egyesület. A jelenlévõk
az új civil szervezet elnökének
Gyûrûs polgármesterét, Bertalan Tibort, alelnökének Horváth Zsuzsannát (Kispáli) választották. Az elnökségben ka-

pott helyet Dóber Tamás (Vöckönd), Farkas Tiborné (Gõsfa), Pereszteginé Cziráki Katalin (Alsónemesapáti), Kaczor
Zsolt (Gyõrvár), Magyar Kálmán (Nemeshetés). Az ülésen
elhangzott még, hogy az egyesület adminisztratív teendõit
Bertalan Tibor vállalta el, a jelenlévõk egyetértettek abban,
hogy a jövõbeni csatlakozási
kérelmeket szigorúan bírálnák
el. A kistérségi társulás az év
végéig mûködik, két rendezvénye van még, az ifjúsági
és kulturális találkozó, valamint a mese és versmondó
verseny.
Pataki Balázs

alatt körbejártuk a falut. Szerettünk volna kívülállóktól
szakmai véleményt kérni, hogy
milyen legyen Alsónemesapátinak az egységes arculata. Július 10. után kapjuk meg Herkli Mátyás Barnabásnak és barátainak terveit, melyekbõl várjuk a megvalósítható ötleteket.
A közeljövõben elkezdõdnek a
munkák az iskola és óvoda
területén, ahol a Harangláb
Kulturális és Faluszépítõ Egyesület pályázatának köszönhetõen egy teljes települést kiszolgáló suli és közösségi park
kialakítása történik meg. Itt
szeretnénk minden korosztálynak kikapcsolódási lehetõséget nyújtani, de addig rengeteg munka vár még ránk. Az
önkormányzat ehhez nemrég
megvásárolta az iskola és a
templom közötti ingatlant,
ahol a Pillangó-kertet alakítanánk ki. A közmunkások kitisztították a területet, az önkormányzat támogatásával június 27-tõl már munkagép
folytatja a földmunkákat. A
Kossuth utcáról az iskola elé
benyúló részen parkolókat alakítunk ki, ahol mûszaki vezetõként Józsa Miklós segíti a
munkákat. Különbözõ idõpontokban mindenkit megszólítunk, hogy társadalmi munkában segítsék a park kialakítását.
– Közben beköszöntött a
nyár, hogyan segítik a szünidõsöket? Milyen programokat szerveznek?
– A nyári gyermekétkeztetési programban 23 rászoruló
gyermek kap meleg ebédet.
Csütörtökönként szabadidõs
programokat biztosítunk a
gyermekeknek. A tavalyi sikeres program után idén is meghirdettük a nyári diákmunkát,
s szeretnénk júliusban és augusztusban 4-4 fõt foglalkoztatni. Ahhoz, hogy Alsónemesapáti ilyen lehet, õseink is sokat tettek, az irántuk érzett
tiszteletbõl vannak olyan dolgok, amiket nem hagyhatunk
el. Szeretnénk tovább folytatni
a hagyományos ünnepi megemlékezéseinket és rendezvényeinket. Idén a falunapot augusztus 6-án, szombaton tartjuk, ahol ismét meghirdetjük a
fõzõversenyt, s mellette számos szórakozási lehetõség várja az érdeklõdõket. Augusztus
20-án a templomban kenyérszenteléssel egybekötött ünnepséget tartunk.
-pb-

2016. június

3

Észak-Nyugat Zala

A település összetartó erejét jelképezi
Felújították Gyûrûs kocsifecskendõjét
Gyûrûs község jelentõs részét 1878-ban tûzvész pusztította el, ennek okulására alakult meg az Önkéntes Tûzoltó
Egylet 1892-ben, mely eredményesen dolgozott a tûzvészek
megelõzésében. Az 1950-es években egyre nõtt az egyletek fontossága, mivel a cséplõgépek
elterjedésével a terménytüzek
elõfordulása is megszaporodott. A községbe költözõ asztalosmester, Papp József 1954ben vette át az egylet vezetését, melynek fénykora erre az
idõre tehetõ. Nõi, férfi, serdülõ csapatok sorra nyerték az
önkéntes tûzoltó versenyeket.
Ezzel a kocsifecskendõvel készült fel az országos versenyt is
megnyerõ nõi csapat. A sikerek és a falu támogatása további munkára inspirálta a parancsnokot. Számtalan bált tartott családi háza udvarán, télen
pedig a falu fiataljaival összefogva színdarabokkal szórakoztatták a falu lakóit. A tûzesetek elõfordulásának megakadályozása érdekében rendszeres volt a fûtési, húsfüstölési szezon elõtti tanácsadás, ellenõrzés, az ivóvíz kutak tisztítása, a nagy becsben tartott
kocsifecskendõ karbantartása.
A modernizáció nem kerülte
el az egyletet sem. A parancs-

nok közbenjárására 400-as motorfecskendõ került a község
tulajdonába, ami a jó munka
eredményeként élesben soha
nem lett bevetve. A sikerek ellenére az egylet az aktív tagok
„hiányával” küzdött, az idõsek
otthagyták a csapatot, a fiatalokat pedig már nem vonzotta ez
a fajta elfoglaltság. Az 1970-es
évek végén az egylet megszûnt. A fecskendõ is „nyugdíjazva” lett, több mint 40 évig
zárt helyen már leromlott,
rossz állapotban tárolták. Június 25-én azonban felújítva,
ünnepélyes keretek között mutatták be a lakosságnak, így
mostantól a település büszkeségeként díszeleg majd.
– Nagy öröm számomra,
hogy elérkezhettünk településünk életének egy jelentõs pillanatához, a felújított tûzoltó
fecskendõkocsi
ünnepélyes
avatásához. A gyûrûsi Önkéntes Tûzoltó Egyesület volt parancsnokának unokája felajánlásának köszönhetõen a kocsi
hónapokig tartó teljes restauráláson ment keresztül. A fecskendõ kocsi kültéri elhelyezésére arra alkalmas fedett tárolót építettünk. A munkálatokat
Papp Tamás végezte társadalmi munkában, nagyapja emlékére és tiszteletére, Gyûrûs

Az ünnepséget követõen a helybéliek is megcsodálták a
fecskendõt.
Község Önkormányzatának támogatásával. Reményeink szerint a település összetartó erejét jelképezõ fecskendõ megállásra készteti a Gyûrûsre látogató idegeneket, valamint az
egykori egylettagokat. A község lakóit pedig emlékezteti az
elmúlt évtizedekre, a közös
programokra és Papp Józsefre,
aki közösségi emberként próbálta meg szebbé tenni a mindennapokat – mondta beszédében Bertalan Tibor, Gyûrûs
polgármestere.
Karóczkai János tûzoltó
ezredes, a ZMKI Zalaegerszegi
Katasztrófavédelmi Kirendelt-

ségének vezetõje méltatta az
elõdök munkáját, s kiemelte,
hogy az országban is egyedülálló a kiállított, mûködõképes
kocsifecskendõ.
A munkálatok oroszlánrészét végzõ Papp Tamás elmondta, hogy édesapja és az õ
testvérei is tagjai voltak az
önkénteseknek. A több mint
három hónapot igénybe vevõ
felújítással nagyapjának kíván
emléket állítani. A felújított
és mûködõképes kocsit Árus
Kovács Gábor és Horváth
Zsolt plébánosok szentelték fel.
Pataki Balázs

Szakértõ zsûri érkezik Kispáliba
A település köztereit, kertjeit bírálják

Kocsis Viktóriáék már megkóstolták a közösségi kert elsõ
terméseit.
A kétezer fõs lakosságszám Kispáliból a Magyarország legalatti kategóriában Kispáli idén szebb konyhakertjei országos
is nevezett a Virágos Magyar- programba, így az idelátogató
országért versenyre, így július szakemberek ennek zsûrizésé11-én a településre érkezik a ben is segédkeznek.
– A közterületeken kívül a
program bíráló bizottsága. Idén
elõször négyen is neveztek település arculatát fõként az

határozza meg, hogy milyenek
a lakóházak udvarai. Az idõsebb generáció még emlékszik
a Tiszta udvar, rendes ház
programra, a nyugdíjas egyesület ülésén jött az ötlet, hogy
elevenítsük fel ezt a szép hagyományt. Az Én kiskertem
elnevezésû helyi versenyt idén
így nem hirdettük meg külön,
hanem úgy vesszük, mintha
mindenki jelentkezett volna rá.
Így ha az idõjárás is engedi,
akkor az ideérkezõ szakemberekkel végigsétálunk a falun és
kikérjük a véleményüket. Ne
lepõdjenek meg, ha az utcáról
mindenki kertjébe egy kicsit
bekukkantunk. Sokan nem
elég bátrak, hogy jelentkezzenek, így viszont mindenki
részt vesz a versenyen. A díjazottak az elmúlt évekhez hasonlóan tárgyjutalomban részesülnek és szeretnénk egy
kerámia plakettet is készíttetni,
amit utána bárhova kitehetnek. A településen nincs okunk
a panaszra, mert nagyon sok
szép virágos udvar van, bízom
benne, hogy nem csak a saját

versenyünk, hanem az országos programok is sikeresek
lesznek – magyarázta Horváth
Zsuzsanna polgármester.
A település elõnye, hogy
hatalmas zöldterületek vannak, amiknek gondozása komoly feladatot ad az önkormányzatnak. A községháza és a
focipálya, valamint a temetõ
környezete is folyamatos kaszálást igényel, melyet az önkormányzati dolgozók és szakemberek látnak el. Kispáli
büszkeségének számítanak a
Márk Gergely rózsanemesítõ
fajtáiból 2014-ben telepített és
kifejlõdött bokrok. Ugyancsak
büszkeséggel tölti el a településen élõket az idén közösségi
összefogással létrejött Kispáli
Kiskertje, ahol a napokban már
kisebb szüretet tartottak a beérett málnából, fekete ribizlibõl
és gyûjtögettek a fûszernövényekbõl is. A lakosság körébõl
több felajánlás érkezett a közterek, közösségi kertek virágosításához, ami az országos versenyen is plusz pontokat érhet.
-pb-
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25 éves a nemesapáti Vackor Óvoda
Az ünnepségen elismeréseket is átadtak

A díjátadás közben Bartl Andrea, Fehérné Simon Piroska és Gáspár Zoltánné. Együtt az óvodához kötõdõ felnõttek és gyerekek.
1991 óta sok generáció nevelkedett a falai között, az elsõ
apróságok ma már akár saját
gyermekeiket is hozhatják az
intézménybe. Június 25-én
ünnepélyes keretek között
tartották a nemesapáti Vackor
Óvoda 25. születésnapját.
– Elõször is köszönetet
mondunk a mindenkori fenntartóknak, azoknak, akik 25 évvel ezelõtt ezt az óvodát létrehozták. Bali Ernõnek, Farkas
Sándornak, Tóth Tihamérnak, Gáspár Zoltánnénak, vagyis minden polgármesternek
és képviselõnek, akiknek mindig az volt a legfontosabb,
hogy a gyerekek itt jól érezzék
magukat. A falunak egykor a
legfontosabb épülete volt ez a
mûemlék kastély, melyet a gyerekek hamar belaktak és velük
mindennél szebbé vált az ingatlan. Mindenkire jó gyerekként emlékezünk. Köszönetet

kell mondanom jelenlegi munkatársaimnak is, akikkel azon
dolgozunk, hogy a jelenlegi
óvodásainknak is sok szép
emléke legyen. Köszönöm az
egész falu közösségének, hogy
már 25 éve ilyen szép környezetben tölthetem a mindennapjaimat és mindig támogatták az intézményt – hálálkodott Bartl Andrea Anna óvodavezetõ, aki a település egykori és jelenlegi vezetõinek
virágot nyújtott át és egy mécsest gyújtott azok emlékére,
akik a jubileumot már nem
élhették meg.
Az intézmény történetére
visszatekintve elmondható, hogy
a rendszerváltást követõen
1991-ben a település elsõ képviselõ-testülete döntött úgy,
hogy óvodát hoz létre a Csertán-kastély épületében. Akkor
szeptemberben egy óvónõvel,
két dajkával, 25 fõvel már el-

Jótékonysági futóverseny Kispáliban
Jótékonysági futóversenyt
szerveznek a Zala Megyei Kórház Szülészetének támogatásáért, melynek szeptember 10én Kispáli ad otthont. A napokban kijelölendõ félmaratoni 21 kilométeres szakaszt
egyénileg, párban és három
fõs csapatokban is lehet teljesíteni.
A nevezési díjakon felüli támogatásból a vezetõség olyan
termékek, eszközök finanszírozását tudná fedezni, amivel a
kismamák és leendõ anyukák a
kórházban eltöltött idõ alatt
komfortosabban és kellemesebben érezhetnék magukat.
A szervezõk közlése szerint
minden befutó érmet és nyak-

indult az óvoda. Az épület a
pályázatoknak köszönhetõen
többször megszépült, korszerûsödött, helyiségekkel bõvült.
– Településünk életében
fontos szerepe van az óvodának, generációk nõttek fel
ezen a helyen, gyermekeink itt
kapják meg az alapokat a nagybetûs élethez. Az évfordulót
ünnepelve köszönöm az itt
dolgozóknak Nemesapáti gyermekeiért végzett áldozatos nevelõ és segítõ munkáját. Intézményünk az Alsónemesapáti Maci Óvoda tagóvodájaként mûködik, szeretnék díszoklevelet átadni vezetõnknek
dr. Kremznerné André Ildikónak. Szeretnék emléket átadni
és megköszönni Csiszárné Kovács Gabriella dajkánk és Kajos Orsolya óvónõnk munkáját. Nemesapáti önkormányzati képviselõ-testülete június 24én úgy rendelkezett, hogy méltó módon kívánja elismerni
azon személyek, szervezetek

és közösségek munkáját, akik
tevékenységükkel hozzájárultak a település fejlõdéséhez, jó
hírnevének keltéséhez, akik
kiemelkedõen gazdagították a
falu gazdasági, társadalmi és
kulturális és egyéb értékeit.
Nemesapátiért díjat adunk át
Bartl Andrea Anna tagintézmény vezetõnek, óvónõnek és
Fehérné Simon Piroska dajkának – mondta Gáspár Zoltánné polgármester, aki jómaga is
óvónõként kezdte pályafutását.
Az óvodások vidám lakodalmas mûsorral készültek intézményük születésnapjára, az
ünnepség végén a jelenlegi és
egykori ovisok együtt táncoltak, elvágták a Vackort ábrázoló tortát, majd 25 lufit eresztettek az égbe, hogy mindenki
tudja: születésnapja volt az
ovinak.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
Pataki Balázs

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

Elérhetõségeink:
pántot kap, a rajt-csomagban
ezen felül pedig lesz még egy
meglepetés ajándék is, amit
minden futó garantáltan használni tud majd.
P.B.

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Igazolta létjogosultságát
Nagy sikerrel zárult az Egerszeg Fesztivál
Mint ahogy azt Balaicz Zoltán polgármester korábban
említette, az Egerszeg Fesztivál Zala legnagyobb érdeklõdésre számot tartó rendezvényévé vált, amelyre nem csak a
megyébõl, hanem az ország
más tájairól, sõt külföldrõl is
érkeznek vendégek. Az idei
rendezvény is ezt igazolta.
Az Egerszeg Fesztivált lezáró programsorozatot ugyan
idõnként megtréfálta az idõjárás, de még ez sem tudta visszariasztani a látogatókat, akik rengeteg koncert és egyéb rendezvény közül választhattak.
A színpadokon egymást követték az együttesek, számos
pavilon várta finom ételekkel,
italokkal a vendégsereget.
Volt prószafesztivál, sor került a hagyományos kéklámpás
felvonulásra, 16. alkalommal rendezték meg a fúvos találkozót,
megismerkedhettek a fesztiválozók az Országgyûlési Õrség
tagjaival is. A Zala Megyei Népmûvészet Egyesület mesterség-

bemutatója is sok érdeklõdõt
vonzott.
Az Egerszeg Fesztiválnak
volt egy hivatalos, protokolláris programja is, amelyen Zalaegerszeg testvérvárosainak
küldöttségét fogadta a zalai
megyeszékhely vezetése.
– Idén ünnepeljük 131. évfordulóját annak, hogy Zalaegerszeg 1885-ben rendezett
tanácsú várossá vált és új fejlõdési ciklusba lépett. Számos
programmal, megújuló rendezvényekkel, fesztiválokkal, új
köztéri alkotással, szakmai konferenciával, koncertekkel, kiadványokkal és kiállításokkal
emlékeztünk a 131 évvel ezelõtti eseményekre. Ünnepségünkre 10 testvérvárosi delegáció érkezett az ausztriai Klagenfurtból, a németországi
Marlból és Kuselbõl, az olaszországi Goriziából, a lengyelországi Krosnoból, a szlovéniai (muravidéki) Lendváról,
az erdélyi Marosvásárhelyrõl, Nyárádszeredáról és Barót-

Balaicz Zoltán a testvérvárosi delegációk vezetõivel.

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

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

INDULÓ
KÉPZÉSEK
E-00803/2014/A002

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

TARGONCAVEZETÕ
E-00803/2014/A001

EMELÕGÉP-KEZELÕ
E-00803/2014/A003

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELÕ
HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA

Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Tel./fax: 92/510-159
Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70
E-mail: titzala@t-online.hu
Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartásba vételi szám:
E-000803/2014

A Ghymesnek most is nagy sikere volt.
ról, valamint a kárpátaljai Beregszászról – mondta Balaicz
Zoltán.
A delegációkat ünnepi beszéddel köszöntötte Zalaegerszeg polgármestere, aki méltatta az 1247-ben írásban elõ-

ször említett város múltját,
majd köszöntõt mondtak a
testvérvárosi küldöttségek vezetõi is. A találkozón közös
európai barátsági szándéknyilatkozatot írtak alá a delegációk vezetõi.
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Igazságszolgáltatás és népesedés
Ülést tartott a Zala Megyei Közgyûlés

Dr. Sorok Norbert szerint sikerült megbirkózni a többletfeladatokból adódó kihívásokkal.
A Zala Megyei Közgyûlés
2016. június 16-i ülésén dr.
Sorok Norbert, a Zalaegerszegi Törvényszék elnöke adott
tájékoztatást az intézmény mûködésérõl, kiemelve, hogy bár
komoly változásokkal és a migráció miatt felmerült többletfel-

adatokból adódó kihívásokkal
kellett szembenézniük az elmúlt esztendõben, sikerrel
megbirkóztak ezekkel. Mindeközben jelentõsen javult az
ítélkezés megalapozottsága, melyet a magasabb fórumokon
helybenhagyott ítéletek magasabb aránya támaszt alá. A
„Szolgáltató bíróságért!” program keretében számos intézkedést tettek a törvényszék
szolgáltató funkciójának erõsítése érdekében, így belsõ fejlesztések, vizsgálatok és képzések zajlottak, valamint lépéseket tettek a külsõ kapcsolatok
erõsítése érdekében, iratmintákat jelentettek meg honlapjukon, a társadalmi felelõsségvállalás jótékonysági kezdeményezések formájában jelent
meg tevékenységükben.
Folytatódott és egyre szélesebb kört szólít meg a „Nyitott
bíróság” program, melyben a
diákok mellett már megjelentek a felnõtt csoportok is,

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,

akik érdeklõdnek a bíróság
munkája iránt. Elmondta, hogy
a 2016-os évben folytatni kívánják sikeres programjaikat, s
jelentõsebb épület felújítási
munkákat is meg kívánnak
valósítani.
Dr. Paizs Teréz megyei tisztifõorvos a fejlesztési terveket
nagyban meghatározó megyei
népesedési helyzetrõl adott
tájékoztatást a közgyûlésnek.
Elmondta, hogy Zala megye
lakosságának kormegoszlása
már 1990-ben is az elöregedõ
társadalomképet mutatta, mely
2015-re még kifejezettebbé
vált, a népesség öregedése pedig hatalmas feladatokat jelent
az ellátórendszerek, a társadalom számára.
Jóváhagyta a közgyûlés az
Interreg V-A MagyarországHorvátország Együttmûködési Program 2014-2020 keretében a Zala Megyei Önkormányzat által benyújtott projekteket, melyek egyikének
alapvetõ célja a kerékpáros
turizmus népszerûsítése, a
Vasfüggöny kerékpárút horvátmagyar szakaszának fejlesztése, a másik esetben pedig egy
vonzó határon átnyúló turisz-

2016. június
tikai desztináció létrehozása a
térség turisztikai versenyképességének javítása érdekében. Mindkét projekt a megyei
önkormányzat vezetõ partnersége mellett valósulna meg.
Szintén jóváhagyta a testület az
Interreg Europe program keretében spanyol, lengyel és
portugál partnerszervezetekkel közösen megvalósítandó
„People&Nature” projekt benyújtását, melyben a Zala Megyei Önkormányzat partnerként venne részt. A projekt
alapvetõ célja a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Program hatékonyságának javítása.
Döntött a testület arról,
hogy támogatási igényt nyújt
be az önkormányzat a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által kiírt pályázati
felhívásra, elfogadta 2016 második félévi munkatervét és
zárt ülés keretében döntés
született a közgyûlés által alapított kitüntetõ cím és díjak
2016. évi díjazottjairól. A kitüntetések átadására a szeptemberben tartandó megyenapi ünnepségen kerül sor.
Forrás: Zala Megyei Közgyûlés

• 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.

2016. június
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Keringõvel búcsúztak iskolájuktól a sportos végzõsök
Õsszel 19 beiratkozott elsõssel kezdte a tanévet az Egervári
László Általános Iskola, június
21-én 17 végzõs intett búcsút az
intézménynek. A 150 diák között
év végén számos elismerést osztottak ki, így az alsósoknál 17,
míg a felsõ tagozatban nyolc
kitûnõ bizonyítványnak örülhettek. Az évzárás egyben a nyolcadikosok búcsúját is jelentette,
tõlük osztályfõnökük is elköszönt, aki felidézte az osztállyal
való ismerkedést, valamint a legemlékezetesebb pillanatokat is.
– Szeretnék nektek egy idézetet útravalóul: „Wo ein Wille
ist, da ist auch ein Weg”: „Ahol
akarat van, ott út is van.” Nem
véletlenül idézem ezt a mondást,
hiszen szerettem volna, hogy
bennetek szülessen meg a vágy,
hogy elérjetek valamit. Ne külsõ
kényszer hatására valósítsatok
meg olyan célokat, amiket talán
nem is ti tûztetek ki magatok
elé. Az egyéni célkitûzés, döntés, a cél eléréséhez szükséges
akarat és kitartás, a belsõ moz-

gató erõ kialakulása az, amit ezzel a mondással útravalóul adok
nektek, s kívánom, hogy mindig
legyen bennetek annyi akarat,
erõ és kitartás, hogy meg tudjátok valósítani életek minden tervét! – szólt diákjaihoz Szermjagin Marianna.
„Most a búcsúnak percéhez
érve, Telve reménnyel elindulunk.” – szólt a ballagás mottója.
A szépen feldíszített osztálytermek mellett a tornatermet a jó
sportoló végzõs osztály érmeibõl készített virágok díszítették.
A meghitt hangulatú ballagáson
a diákok köszönetet mondtak
szüleiknek, verseik közben olykor könnyek közt meghatódva
tartottak szusszanásnyi szünetet.
A tanároktól dalban búcsúztak
el, s köszönték meg a fáradozásukat. A ballagás fénypontjaként
vastapssal kísért angol és bécsi
keringõ egyveleget adtak elõ,
melyben egyik fiú párját az osztályfõnök alakította. A végzõsök
megható beszéddel búcsúztak
diáktársaiktól:

Claire-vel angoloznak

A végzõsök idén is tánccal készültek ballagásukra.
– Nyolc évvel ezelõtt, amikor
elõször jöttünk az évnyitóra még
nem gondoltuk, hogy ilyen hamar elrepülnek az évek. Szorongással, félelemmel indultunk, Feri bácsi és az õt követõ tanító
néni szava törvény volt, messze
hangzóan sokáig kísért bennünket. Ez a hatás persze az évek során veszített erejébõl, különösen
most a kamaszkorba érve. Szinte
hihetetlen, hogy ma szólt utoljára a csengõszó nekünk, az új
tanévet már egy másik épületben, más gyerekek közt, az ismeretlenben kezdjük. Most búcsúzunk, és ballagunk… Gyorsan
múltak el az évek, hátra hagytak
sok emléket. Köszönjük nektek
az együtt töltött vidám perceket.
Hiányozni fogtok! Kérjük, õrizzétek meg iskolánk jó hírét, próbáljatok helytállni, szorgalmasan, kitartóan tanulni, s ne tegyetek a miénknél nagyobb
diákcsínyeket!

Az eseményen kiosztották az
iskolai alapítvány által 2001-ben
alapított Pro Schola-díjat, melyet
a nevelõtestület javaslata alapján
ítél oda minden évben az arra
legméltóbb 8. osztályos, végzõs
tanulónak. Az elismerést ebben
az évben Varga Klaudia kapta,
aki 8 éven át kitûnõ tanulmányi
eredményével, példaértékû szorgalmával évfolyama egyik legjobb tanulójának számított. Mindemellett kiemelkedõ közösségi
és sportmunkát végzett, nélkülözhetetlen tagja volt az iskola
kézilabdacsapatának, mely a tavalyi évben Zalaegerszeg városkörnyéki és Zala megyei bajnoki
címet is szerzett. A szülõk közül
két házaspár kapott Pro Schola
szülõi díjat: Varga Istvánné és
Varga István, valamint Novák
Ferenc és Novákné Nagy Terézia
az iskoláért végzett odaadó, segítõkész munkájukért.
Sz.M.-P.B.

Bölcsõdei ellátáshoz pályáztak
Claire (középen) vendéglátóival, Németh Dórával (balról) és Virág
Pannával (jobbról).
A Zalai Falvakért Egyesület
közremûködésével a Learning
Enterprises program keretében
idén nyáron 12 amerikai önkéntes fiatal érkezett Magyarországra. Egervárra június 20-án
vasárnap délután érkezett a Kalifornia állambéli Three Riversbõl, Claire Hamm, hogy három
héten át segítse a helyiek angol
nyelvtanulását. Az amerikai diák
július 5-én volt 19 éves, amit Magyarországon ünnepelt. A Berkeley egyetemen természettudományt tanul, most volt elsõ éves.
Kollégistaként elmesélte, hogy a
kollégiumok náluk olyan jól felszereltek, mint nálunk egy 3 csillagos szálloda. Elmondása szerint 5 éve lett vegetáriánus, az
állatok szeretete miatt döntött

így. Édesanyja zenetanár, édesapja archeológus, szülei zenélnek egy könnyûzenei együttesben, amirõl kaptunk egy CD-t. Õ
is játszik amatõr szinten hangszeren, leginkább a jazz zenét
szereti. Mûvész lélek, mert érdeklõdik az amatõr festészet
iránt is. Nagyon kedves, tág látókörû, mindenre nyitott ember
például naplót vezet, az eseményeket minden nap leírja.
Az óvodában reggel 9-9.45-ig
tanít, az iskolásokat (12-14 fõ)
10-11.30-ig, s este a felnõtteket
18-19.30-ig. Utóbbira 16 fõ jelentkezett, de két csoportban tanulnak, egyik nap a kezdõk, másik nap a haladók, de mindenki
részt vehet a másik óráján is.
SZ.M.

Több programnak is
helyt adott az Egervári
Közösségi Ház. A Deák
Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár közremûködésével június 7-én a Ziránó
Bábszínház látogatott el
a településre. Színvonalas
elõadásuk jó kedvre derítette az óvodásokat és az
iskola alsó tagozatos diákjait is. Június 15-én töb- A jövõbeni óvoda látványterve.
ben ismerkedtek meg a
gobelin varrással és a horgoló- résznél a tetõcserén és a teltûvel. A foglalkozás végén elké- jes szigetelésen túl új csoportszültek az elsõ mûvek, amik az szobát és vizesblokkot alakíitt elsajátított tudás alapján va- tanak ki, ami lehetõvé teszi,
hogy beindulhasson a bölcsõdei
lósultak meg.
Egervár Község Önkormány- ellátás. A leghátsó, jelenleg rakzata a társtulajdonos települé- tárként használt helyiségekben
sek jóváhagyásával pályázatot tornaszobát és egy sóterápiás
nyújtott be az óvoda felújítására termet hoznának létre. A proés bõvítésére. Kedvezõ ered- jekt részét képezik az új udmény esetén több mint 50 mil- vari játékok és számos egyéb
lió forintból újulhat meg az épü- eszköz is.
e.f.b.
let több része. Az utcafronti

8

Észak-Nyugat Zala

2016. június

Nemzetközi zsûri Nagypáliban

Köcse Tibor (középen) a vendégekkel.
Mint arról már korábban
hírt adtunk, a „Magyarországi
Falumegújítási Díj 2015” pályázaton a falufejlesztés legkiemelkedõbb minõségû megvalósításáért elsõ helyezett községünk, Nagypáli lett, a díjat
ünnepélyes keretek között
Komlóskán május 27-én vette
át Köcse Tibor polgármester. A
hazai elsõ helyezésbõl következõen az idei európai megmérettetésben Nagypáli képvi-

seli Magyarországot. A 2016.
évi Európai Vidékfejlesztési és
Falumegújítási díj pályázaton
24 település indult, amelyeknek márciusban a szlovéniai
Postojnán megrendezett workshop keretében már volt lehetõségük bemutatkozni.
A hagyományoknak megfelelõen az Európai Vidékfejlesztési és Falumegújítási Munkaközösség által delegált zsûri
személyesen is ellátogat a pá-

Kolbászfesztivál Nagypáliban
Június 25-26. között második alkalommal rendezték meg
Nagypáliban a Goldfinger Zalai Kolbász Fesztivált. Szombaton hagyományos disznóvágással, kolbásztöltõ versennyel
indították a programot, délután az Irigy hónaljmirigy
lépett elõször színpadra, majd
a Pataky Mûvek, az Edda Mûvek koncertje és a Fáraó bálja
csalogatta az érdeklõdõket.
Vasárnap Csepregi Éva mûsorát követõen Jolly & Suzy kapta a tapsot, este elõbb Majka

& Curtis, majd a Hooligans
koncertje várta az érdeklõdõket.
Az eseményen Goldfinger
Dávid fõszervezõ elmondta,
hogy termékeik közül a kolbászok, hurkák, csülkök széles
választékát is kínálták az érdeklõdõknek, melyet késõbb a
mintaboltokban is meg lehet
vásárolni. Családi vállalkozásuk
a tavalyi és idei sikeres programok után jövõre is szeretné
megrendezni a fesztivált.
-pb-

lyázatot beadó településekre,
hogy valós képet kapjon azok
életérõl. A Nagypálit is meglátogató háromtagú nemzetközi
zsûri június 14-én este érkezett
a faluba. A polgármester köszöntõjét és a helyi néptánccsoport
elõadását követõen Sharles Konnen (Luxemburg), Maríja Markes (Szlovénia) és Nikolaus Iuen
(Ausztria) a helyi termékbemutató pincében elfogyasztott
vacsora és kötetlen beszélgetés közben már megismerkedhetett az itt folyó élettel, az
eddig elért eredményekkel.
A másnap reggeli meglepetés program – hõlégballonos
utazás a falu felett – sajnos a
kedvezõtlen idõjárás miatt elmaradt, de a kakasébresztõ, és
a hegyi kemencénél elfogyasztott hangulatos reggeli
némi kárpótlást nyújtott a vendégek számára. Ezt követõen a
küldöttség a Turisztikai Központban filmvetítés keretében
ismerkedett a község múltjával
és jelenével, a már megvalósult
és folyamatban lévõ, valamint
távlatokban tervezett fejlesztésekkel, azok elért és várható
eredményeivel. A vetítés közben feltett kérdéseikre kimerítõ választ kaptak Tóth Mária
tolmács segítségével, aki a további programok során is nagy

segítséget jelentett a látottak,
halottak megértésében. A zsûri az elõírások szerint valamennyi pályázó településen
négyórás hivatalos programot
tölthet el, ennyi idõ állt rendelkezésre, hogy a küldöttséget végigkalauzolják a falun, és
bemutassák a legfontosabb látnivalókat. Ez alatt látogatást
tettek a rózsakertben, ahol éppen a helyi nyugdíjasok szorgoskodtak, a logisztikai központban, megtekintették a lakóparki grundot, a helyi gyümölcsfeldolgozót, a napelemparkot, a nemrégiben elkészült mûfüves sportpályát,
majd az esõ ellenére az Alma
2000 gyümölcsösében a fáról
is cseresznyéztek.
A program az innovációs
központban ebéddel és sajtótájékoztatóval zárult, ahol Nikolaus Iuen elmondta, hogy véleménye szerint Nagypáli jó példa lehet a nemzetközi települések számára is, és a 18 tagú zsûrinek nehéz dolga lesz
június végén Münchenben,
amikor az európai díj odaítélésérõl döntenek. A díjat szeptemberben, a legutóbbi nyertes településen, Tihanyban adják át, ahová a résztvevõ településeket is meghívják.
(hkzs)

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

Érdeklõdni telefonon lehet: 30/642-0330

• Kereskedelmi fõzés

um
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• 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!
Várom régi és leendõ megrendelõimet:
Farkas Tibor pálinkafõzõ mester
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037
Az Edda Mûvek koncertjét kísérte a legnagyobb érdeklõdés.
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„Sétálva, vagy kerekeken biztonsággal közlekedek”

mxm lakberendezés rovata

Közlekedésbiztonsági témahét Egerváron

Két osztály is kipróbálta a különleges jármûvet, a hajtányt.
Iskolánkban már hagyománnyá vált, hogy TÁMOP 3. 1.
4.-08/2-2009-0244 „Kompetencia alapú oktatás bevezetése
Egerváron és Zalaszentivánon”
címû pályázat keretében a
fenntarthatóság miatt minden
évben témahetet tartunk. Nagyon lényeges, hogy tanulóink
tisztában legyenek a biztonságos közlekedés szabályaival. Az
elméleti ismeretek mellett nagy
hangsúlyt fektettünk a gyakorlatra is, mert a tapasztalati
úton történõ ismeretszerzés
élményszerûbb, hatékonyabb,
maradandóbb. Ebben a tanévben a biztonságos közlekedés,
a közlekedési ismeretek elméleti és gyakorlati elsajátítása
köré szerveztük témahetünket,
ami június 9-én a projektnyitó
nappal kezdõdött. Tizenötödikén Kenessey Tibor igazgatója
zárta le a projekthetet, jutalmakat adott át a versenyekben
résztvevõ diákoknak.
A hét programja változatos
volt, a diákok élvezettel vettek
részt a rendezvényen. A projektnyitó napon a rendõrség
képviseletében Inhof András
érdekes, figyelemfelkeltõ elõadás keretében oktatta a nebulókat a helyes közlekedés
szabályaira. A program keretében lehetõségük volt a diákoknak görkorcsolya, roller és
kerékpár versenyen való részvételre. Akik az ügyességi versenyeken nem szívesen vettek
részt, ceruzát ragadtak, s a
közlekedés témában készítettek szebbnél szebb rajzokat. A
gyakorlati megmérettetés mel-

lett a KRESZ tesztek kitöltésével szellemi téren is lemérték tudásukat a tanulók. A
szaktanárok az órák menetébe
is becsempészték a közlekedés
témát, hogy ezzel is elmélyítsék a diákok ismereteit. Június
10-én két osztály is kipróbálta
a különleges jármûvet, a hajtányt. Ez a közlekedési eszköz
sínen halad, s ugyanúgy kell
hajtani, mint a kerékpárt. A
diákok 4-5 fõs jármûvekkel
közlekedtek, a 23 km-es túra
alatt pihenésre is volt lehetõségük, hiszen egyszerre csak
két tanulónak kellett „dolgoz-

ni”. Nagy érdeklõdéssel figyelték a nézõk Both András rendõrmotoros bemutatóját is, de
még nagyobb volt az öröm,
amikor felülhettek a jármûre, s
fényképeket készíthettek egymásról. Windisch Zoltán irányításával kerékpár ügyességi
verseny rendeztek, amelyen a
nagy meleg ellenére is több
tanuló vett részt. A projekthét
utolsó programjaként túrát
szerveztek a vasboldogasszonyi hegyre. Gyönyörû idõt sikerült kifogni, így a diákok az
eléjük táruló bámulatos panorámát is megcsodálták. Legérdekesebbnek az elsõ és hatodik állomás feladatai bizonyultak, ahol a zalaegerszegi
polgárõrség háromkerekû kerékpárjaival folyt a verseny,
illetve „részeg” szemüvegben
kellett versengeni.
Köszönettel tartozunk Vasboldogasszony Község Önkormányzatának, amely támogatta és segítette a túra létrejöttét,
Inhof Andrásnak, a rendõrség
képviseletében és Donáczy Dezsõnek, a zalaegerszegi polgárõrség részérõl, akik jelenlétükkel és versenyfeladataikkal emelték túránk színvonalát. S természetesen mindazoknak, akik
a hét programján részt vettek
és segítséget nyújtottak.
Szermjagin Mariannna

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

www.zalatajkiado.hu

Fõzni jó!
Ezt nem így kell mondani…
A nyári grillezések kihagyhatatlanok. Akinek idén
még nem volt ilyenben része, annak itt az ideje, hogy
bepótolja. A grillezett húsoknak és a zöldségeknek
van egy utolérhetetlen íze,
amit csak a szabadtéri tûzön lehet elérni. A hangulatról, a sok ökörködésrõl
nem is beszélve.
Ez a férfiak sportja. De
figyelem, a feleségeknek is
lesz bõven tennivalójuk,
mert az elõkészítésbõl és a
romok eltakarításából is ki
kell venniük a részüket. Ez
betudható a buli elõrehaladtával egyre nagyobb menynyiségben elfogyasztott alkoholnak. Mert hát ugye a
tûz mellett egyre melegebb
van, és MI, férfiak csak nem
száradhatunk ki.
Egy ilyen bulin voltunk
mi is a családdal a Balatonon. Vendéglátónk a régi
magyar vendéglátási tradíciókat vallotta: inkább több
legyen, mint kevés. Maradt
is étel rendesen. Láttam, barátunk felesége, Tünde felismerte a problémát: ennyi
étel nem fog beférni a hûtõbe a buli után. Megoldást
keresve, többször kínált
bennünket: egyetek még!
– Dugig vagyunk, nem
bírunk többet enni – volt a
válasz. Ekkor szinte mentõövként ismerõsök tûntek fel
a nyaraló elõtt. Tünde kapott is a lehetõségen. Gyertek be! Maradt még egy csomó kaja. Egyetek! Felesége
szavait hallva, férjébõl kitört a reklámszakember.
Tündikém! Ezt nem így kell
mondani: gyertek be, mert
a legjobb falatokat tettük
nektek félre ...
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Megnyílt Lenti elsõ négycsillagos szállodája
Június 17-én megnyitott a
város elsõ négycsillagos szállodája, a Thermal Hotel Balance.
Ezzel a létesítménnyel Lenti
régi álma és vágya valósult
meg. Lenti feljebb lépett a fürdõvárosok rangsorában, nõtt a
város turisztikai kínálata és
színvonala.
A több, mint 3 milliárd forint értékû beruházás keretében elkészült szálloda 4 emeletes, 94 szobás és négycsillagos minõséget kínál a szolgáltatásokban, a kialakításokban és a minõségben egyaránt.
A szálloda közvetlen összeköttetésben van a szomszédos
fedett fürdõvel, így a vendégek
számára biztosított a kényelmes átjárás és a napi többszöri
belépés a termálfürdõbe.
A szálloda földszintjén recepció, étterem és lobbybár,
gyermekjátszó, valamint konferenciaterem is kialakításra
került. A 1-3. szinteken található 92 (standard, superior és
superior plus) szoba biztosítja
a vendégek kényelmes elhelyezését. A negyedik emeleten
lévõ wellness részen élménymedence, 4 szauna egység
(finn, aroma, infraszauna és

gõzkabin), 2 külön masszázs
helyiség is a vendégek rendelkezésére áll. A wellness rész
mellett egy különleges Skybar
is található, ahonnan csodás
kilátás nyílik a festõi Lentihegyre.
A földszinti étterem több
mint 200 fõt is tud fogadni
egyszerre, mellette télikert és
terasz szolgálja a vendégek
igényeit. Az étlap széles körû
gasztronómiai kínálatot nyújt.
Érdemes tudni, hogy az étterem nemcsak a szállóvendégek, hanem külsõs vendégek
részére is rendelkezésre áll,
így bárki betérhet a párjával,
családjával, ismerõseivel egy
kellemes vacsorára vagy ebédre a hét bármely napján.
Már a nyitást követõ héten
szép számmal érkeztek vendégek az új szállodába, többségében magyarok, de külföldi
vendégek, elsõsorban osztrákok is voltak. Az elsõ napok
tapasztalatairól Kutfej Attila, a
szállodát üzemeltetõ Lenti
Gyógyfürdõ Kft. ügyvezetõ
igazgatója így vélekedett:
– Örömmel mondhatom,
hogy a vendégek visszajelzései
egyértelmûen pozitívak. Álta-

Lenti új büszkesége.
lános vélemény volt, hogy jól
érezték magukat, tetszett maga
a szálloda, a szobák kialakítása,
a vendéglátás és a személyzet
hozzáállása. Összességében általános vélemény volt, hogy ez
egy igazán jó szálloda. Számunkra fontos vendégeink véleménye, hiszen ennek tükrében tudjuk alakítani, formálni,
még jobbá tenni szolgáltatásainkat – folytatta az ügyvezetõ. Hozzátette még, hogy a

nyitás elõtt megtartott nyílt
napon több száz lenti lakos is
megtekintette a szállodát és
körükben is egyértelmû tetszést aratott az új szálloda.
– Úgy gondolom, a város
büszke lehet erre a beruházásra, hiszen a szálloda a fürdõvel
együtt – amelynek új élményfürdõ részlegét is hamarosan
megnyitjuk – valódi ékköve
lesz Lentinek – tette hozzá
Kutfej Attila.

megyei közéleti havilap

Fizessen elõ a Zalatájra!
Olvassa az idén 27 éves lapot, amely minden
hónapban, a harmadik csütörtökön
jelenik meg!
Kényes témák, amikkel csak a Zalatáj
foglalkozik.
Fizesse elõ, így biztosan megkapja!
Elõfizethetõ: szerkesztõségünkben
(akár telefonon, faxon, vagy e-mailon)!
Elõfizetési díjak:
1 hónapra 190 Ft, 1/4 évre 570 Ft,
1/2 évre 1.140 Ft, 1 évre 2.280 Ft.
A Zalatáj megvásárolható
ügyfélszolgálatunkon is
(Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B.)
hétköznapokon 8-tól 14 óráig.
Elérhetõségeink:
Zalatáj Kiadó,
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
E-mailon: zalataj@zelkanet.hu
Telefon: 92/596-936, fax: 92/596-937
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Felhõszakadásban és napsütésben is!
A Csács-Nemesapáti a kupagyõztes
Ebben a szezonban az új
szabályok értelmében a Magyar Kupa zalai selejtezõjének
résztvevõi nem léphetnek tovább az országos megmérettetésre, azonban a Zala Megyei
Labdarúgó Szövetség idén is alkalmat adott arra, hogy a csapatok végigjátszhassák a sorozatot.
A döntõbe második alkalommal jutott be a két éve diadalmaskodó, a megyei elsõ
osztályban negyedik helyezett
Csács-Nemesapáti SE és a megyei II. osztály Déli-csoportját
megnyerõ Flexibil Top Zalakomár. Június 5-én a ZTE stadionjában a rendkívüli idõjárási
körülmények miatt a találkozó

4-1-es nemesapáti vezetésnél a
félidõben félbeszakadt. A szabályok értelmében döntõt így
újra le kellett játszani, aminek
június 10-én az andráshidai
sportcentrum adott helyet.
A csapatok ezúttal is hajtós,
küzdelmes, de az eredmény
szempontjából szorosabb mérkõzést vívtak. Az elsõ félidõ
hajrájában a tavaszi házi gólkirály, Mihalecz Péter szerezte
meg a vezetést a Nemesapátinak. Szünet után a zalakomáriak mindent megpróbáltak
az egyenlítés érdekében, azonban a csereként beálló Horváth Ádám találatával eldõlt a
mérkõzés. A Csács-Nemesapáti

Családban és azon kívül

Zsuppán Beáta (középen) 11 éve szervez jótékonysági eseményeket. A képen az állami gondozott gyerekekkel látható.
Rendhagyó gyermek és családi napra várták az érdeklõdõket Egerváron a várkastély melletti játszótérre és a várkastélyba.
A Vakációra fel! elnevezésû ingyenes rendezvény ötletgazdája Zsuppán Beáta volt,
aki közszereplõként 11 éve szervez jótékonysági eseményeket.
Az egervári rendezvényen állami gondozott gyermekeket is
vendégül láttak a Zala Megyei
Gyermekotthonból a családjukkal érkezõk mellett. A cél az
volt: közelebb hozni, párbeszédet kezdeményezni az intézeti
keretek között és a szüleikkel
nevelkedõk között.
Palacsinta, kemencében, frissen sült langalló, jégkrém, légvár, üdítõ és csokoládé, valamint lufi várta a lurkókat. Mindent ajándékba kaptak a gyerekek és pénzért semmit nem le-

hetett vásárolni a helyszínen.
Ez volt a másik cél: anyagi
helyzettõl függetlenül minden
gyermek töltsön egy felhõtlen
délutánt együtt a társaival és
családjával.
A Vakációra fel! címmel
életre hívott eseményen több
száz lurkó érezte jól magát. Az
idõjárás viszontagságai csak a
Paprika Jancsi bábszínház
mûsorának második részébe
tudtak beleszólni, de a a gyerekek csalódottságát palacsintával enyhítették a szervezõk.
A rendezvény védnöke Balaicz Zoltán Zalaegerszeg polgármestere volt. A megyeszékhely önkormányzata is támogatta az eseményt az egervári
önkormányzat, az Együtt Egervárért Egyesület, valamint több
vállalkozó mellett.
V.Á.

A Csács-Nemesapáti SE csapata és stábja.
csapata 2-0-ás gyõzelmével másodszor nyerte meg a megyei
kupadöntõt.
– Ez a mérkõzés az eltelt 3
évnek is méltó lezárása volt: az
elsõ évben megnyertük a megyei másodosztály Északi-csoportját, visszajutottunk az elsõ
osztályba és másodszor játszottunk kupadöntõt. A félbeszakadt mérkõzés után ma már
kevésbé volt annyira motivált a
csapatunk, mint szerettük volna, ezért elnézést is kérünk a
nézõktõl. Elégedett vagyok a
szezonnal, mert a mai világban
nem könnyû ilyen komoly erkölcsi és sportszakmai munkát
végezni, mint ami nekünk sikerült. A jövõre vonatkozóan
komoly terveink vannak, szeretnénk még egy kicsit elõre
lépni és elérni a dobogót. Ennek megfelelõen készülünk és
tervezzük új játékosok igazolását. Sokan szinte a nyaralásból
jöttek vissza, a meccset követõen tartjuk az évzáró bankettünket is – összegzett Lukács
Péter ügyvezetõ alelnök.
A Csács-Nemesapáti csapata idén csak kevesebb gyõzelmének köszönhetõen szorult le a dobogóról, melynek
harmadik helyét a vele azonos
pontszámmal végzett Lenti TE
foglalta el. Talán csak aprósá-

gokon múlott, hogy a klub az
elsõ osztályban legfényesebb
sikerét, fennállásának elsõ érmes helyezését érje el.
– Gyõzni mindig nagyon jó
dolog és még értékesebb,
hogy egy sorozatot nyerünk
meg vele. Ezt a meccset az újrajátszás miatt kétszer kellett
megnyerni, így nehezebb volt
felpörgetni a fiúkat. Az az igazság, hogy nagyon sok problémánk volt a bajnokság során.
Többször balszerencsénk is
volt és a srácok tavasszal joggal
érezhették azt, hogy meglopták õket. Ez a kupagyõzelem
egy gyógyír az egész bajnoki
évre, örülök, hogy sikerült
pozitív élménnyel zárni a szezont. Az elsõ három helyezett
is megérdemelte az érmeket,
de korrekt körülmények között mi is odaérhettünk volna.
Célunk elõrelépni, erõsíteni,
sok múlik az átigazolási idõszakon, de szeretnénk ezt a társaságot együtt tartani – árulta el
az ünneplés közepette Kovács
Imre vezetõedzõ, aki hozzátette, hogy csak rövid pihenõt
kap a csapat, július 5-én már
edzésre várja a fiúkat.
Pataki Balázs
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!

Kedvezményes családi belépõk
július 1-tõl!
2 felnõtt + 2 gyermek* : 6 500 Ft
2 felnõtt + 3 gyermek* : 7 200 Ft
*( 3-13,99 éves kor közti gyermekekre érvényes.
0-2,99 éves korig INGYENES!)
Hétvégéken gyermekprogramok,
játszóház és zenés rendezvények a
strandfürdõn!

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Észak-Nyugat Zala havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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www.lentifurdo.hu;
www.facebook.com/lentifurdo
Tel: 0692/351-320

Elérhetõségeink:

www.zalatajkiado.hu

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

