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Kistérségi havilap

Szüreti falunap Nemesapátiban
Nemesapáti idõseit, fiatalokat, családosokat és egyedülállókat, a túrázó csapat tagjait, baráti társaságokat, nyugdíjasokat
és nem nyugdíjasokat, egyszóval
mindenkit vártak a szeptember
24-én rendezett szüreti falunapra.
Délelõtt fõzõversenyt rendeztek az orvosi rendelõ elõtti
területen, ahol a csapatok bográcsaikban a pörkölt nyolcféle
„árnyalatát” készítették el. A
Frankovics Tiborné, Györe Kin-

Népes menet haladt végig az utcákon.

MEGNYÍLT AZ ÚJ FEDETT ÉLMÉNYFÜRDO LENTIBEN!

ga és André Ildikó alkotta zsûrinek alapos fejtörést okoztak a
csapatok azzal, hogy finomabbnál-finomabb ételeket készítettek, amiket ízlésesen is tálaltak.
Végül körömpörköltjével a
Nemesapáti Baráti Kör fiúcsapata gyõzött, akiket a Csertán
Suli nokedlivel és savanyúval díszített pörköltje, valamint a HerBa csapat tökbetöltött pörköltje követett a dobogón. A zsûri
minden csapatot díjazott, így a
(Folytatás a 3. oldalon)

120-160 kg körüli minõségi hússertések (nem táposak)
november, decemberi elvitellel megrendelhetõk.
Élve: 480 Ft/kg
Hasítva: 680 Ft/kg
Ugyanitt selejtes anyakoca (nem tápos) eladó
Élve: 370 Ft/kg • Hasítva: 520 Ft/kg
Zalaszentiván
Érdeklõdni: 30/478-6485, 92/393-577

Az új élményvilágban
csúszdás élménymedence, gyermekmedence,
jacuzzi és melegvizes élménymedence
(családi csúszda, gyermekcsúszda, masszázságyak,
hát- és derékmasszázs, nyakzuhanyok)
kínál felüdülést.
Alap fürdobelépo: 2 500 Ft
Gyermek belépo (3-13,99 éves korig): 1 500 Ft
Élményfürdo kiegészíto jegy: 700 Ft
(Az árváltoztatás jogát fenntartjuk)

Tel: 0692/351-320; furdo@lenti.hu; www.lentifurdo.hu
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„Erõs és összetartó közösség alkotja Zalát”

A díjazottak dr. Navracsics Tibor (balról), dr. Pál Attila, illetve
Balaicz Zoltán polgármester és Vigh László országgyûlési
képviselõ (jobbról) társaságában.
Szeptember 17-én a Megyeháza Deák Ferenc termében
tartották Zala Megye Napját. A
megjelenteket elsõként dr. Pál
Attila, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke köszöntötte, aki
mondandójában beszámolt a
megyei hivatal munkájáról is.
– Azon polgárokat díjazzuk
ma ünnepélyes keretek között,
akik szorgalmasak, erõn felül
teljesítenek saját közösségükért, Zaláért és az ország elõrehaladásáért. Ez nem csak köszönetnyilvánítás, hanem inspiráció is a fiatalok felé, hogy
küzdjenek, dolgozzanak, méltón kövessék elõdjeiket – mond-

ta dr. Pál Attila, aki megemlítette a napirenden lévõ fejlesztéseket is.
Az ünnepi közgyûlésen megjelent és felszólalt dr. Navracsics Tibor, az Európai Bizottság kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa.
A köszöntõket követõen az
ünnepség a Megyei Közgyûlés
díjainak átadásával folytatódott, az elismeréseket dr. Navracsics Tibor és dr. Pál Attila
adta át.
Idén a Zala Megye Díszpolgára kitüntetõ címet Zalaegerszeg és Zala megye fejlesztése érdekében végzett mun-

kássága, kimagasló, világszerte
elismert szakmai eredményeiért, tudományos és közéleti
munkásságáért, példaértékû
munkájáért dr. Papp Lajos
szívsebésznek adományozták.
A Széchenyi-díjas szívsebész
révén megyénkben világszínvonalú szívsebészeti, szívgyógyászati centrum és gyógyító
tevékenység jöhetett létre.
A közgyûlés Zala Megye
Címere Emlékplakett díjat
adományozott dr. Hegyi Pál
ny. fõorvos részére. Zala Megye Közigazgatásáért díjat kapott dr. Németh Ágnes Izabella, a Zala Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és talajvédelmi
fõosztályának vezetõje, megyei
fõállatorvos. Zala Megye Egészségügyéért díjat érdemelt ki
prof. dr. Bátorfi József, a Kanizsai Dorottya Kórház nyugalmazott volt fõigazgatója. A Zala Megye Szociális Gondoskodásáért díjat ítéltek oda a Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Nagykanizsai Csoportjának.
Varga Szabolcs Gábor, a keszthelyi Vajda János Gimnázium
történelem és német szakos tanára kiemelkedõ nevelõ-oktató és közösségi munkájáért a
Zalai Pedagógus díjban részesült. Zala Megye Sportjáért díjat adományoztak Szécsi Györgynek, a Zala megyei lovassport

szervezésében végzett kiváló
munkájáért és kiemelkedõ oktatási tevékenységéért. Szintén
Zala Megye Sportjáért díjat vehetett át Soós István válogatott
labdarúgó, középpályás, a ZTE
egykori játékosa, a futball és a
zalaegerszegi klub iránti elkötelezettsége és az utánpótlás
érdekében végzett példaértékû munkája elismeréseként.
Zalai Civil Társadalomért és
Nemzetiségekért díjat érdemelt ki a Nagykanizsa-Miklósfai Közmûvelõdési és Városszépítõ Egyesület. Zala Megye
Fejlesztéséért díjat adományoztak Pálinkás Róbert igazgatónak a keszthelyi Festetics kastély és a Festetics örökség megõrzése és turisztikai fejlesztése
érdekében végzett tevékenységéért. Ugyancsak Zala Megye
Fejlesztéséért díjat vehetett át a
minõségi családbarát turisztikai szolgáltatások fejlesztése
érdekében végzett munkájáért
Baldauf Csaba, az alsópáhoki
Kolping Hotel igazgatója. Zala
György díjban részesült Illésné
Major Julianna festõmûvész.
Pohárköszöntõjében dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott
kiemelte, hogy sok ember életútjával, munkájával, hivatásszeretetével és tehetségével rangot szerzett Zala megyének és
hazánknak.
Pataki Balázs

Gõsfa is csatlakozott
Gõsfa Önkormányzata csatlakozott és sikerrel pályázott a
nemzetközi méretû Európai
Mobilitási Hét programra. Ennek célja a lakosság bevonásával olyan környezet- és klímavédelem, amely a hagyományos üzemanyaggal mûködõ
gépjármûvek használatának ön-

kéntes korlátozását jelenti. Szeptember 22-én a Dózsa György
úton 13-17 óra között került
erre sor, miközben öt állomáson különbözõ feladatokat kellett megoldaniuk az akcióban
résztvevõ gyermekeknek –
mondja Farkas Tiborné polgármester.

A vitárgyai pihenõhelyen tréfás feladat várt a gyermekekre.

A második állomáson kerékpáros ügyességi versenyt rendeztek.

Az 1. állomáson környezettudatossággal kapcsolatos aszfaltrajzokat kellett készíteniük. A
2. állomáson kerékpáros ügyességi versenyt rendeztek. A 3. állomásra már minden gyerek
énekszóval érkezett. Itt a derekukon lógatott szeggel egy üvegbe kellett beletalálni. A 4. állomáson eldugott pingpong
labdákat kerestek fûben, fákon

ágak közt, levélen. Az 5. állomás a vitárgyai pihenõhely
volt, ahol idõre kanállal vizet
kellett hordani egy pohárba.
Itt egy kis pihenés után
együtt indultak vissza a gyerekek a faluházhoz, ahol volt
még egy csokievõ verseny is.
Ezt követõen megajándékozták, díjazták és megvendégelték a gyerekeket.

2016. szeptember
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Átadták az idei Európai Falumegújítási Díjakat
Nagypáli különdíja
A 2016. évi európai falumegújítási pályázat díjátadó ünnepségére szeptember 8-10. között a
korábbi gyõztes magyarországi
településen, Tihanyban került
sor. Korábban már hírt adtunk
arról, hogy a 2016. évi nemzetközi pályázaton Nagypáli képviselte hazánkat, így a többi 24
versenyzõvel egyetemben meghívást kapott a rendezvényre. A
háromnapos díjátadó ünnepségre a pályázó európai településekrõl mintegy 800 fõ érkezett, a
rendezõk gazdag programmal
várták vendégeiket, emellett lehetõvé tették számukra, hogy
egymással, helyi termékeikkel,
valamint Tihany számos nevezetességével is megismerkedhessenek. Utóbbit lényegesen megkönnyítette a rendezvény helyszínérõl rendszeres idõközönként térítésmentesen oda-vissza
közlekedõ tihanyi kisvonat a falu
központjába, így mindenki tartalmasan tölthette el a rendelkezésre álló szabadidõt. Látnivalókban nem volt hiány, a rendezvény résztvevõi megtapasztalhatták, hogy Tihany méltán lett a 2014.
évi nemzetközi pályázat nyertese a turizmus fejlesztésének, valamint a vallási-, történeti-, építészeti- és kulturális hagyományok
megõrzésének elismeréseként.
Az ünnepélyes díjátadásra
pénteken délután a Hotel Club
Tihany Wimbledon termében
került sor, ahol Nagypálit az
önkormányzat vezetõi és a falu
civil lakosaiból álló delegáció
képviselte. Az ünnepséget a Tihanyi Bencés Apátság gyermekkórusa nyitotta meg a 42. zsoltár
elõadásával, majd Tósoki Imre,
Tihany polgármestere köszöntötte az egybegyûlteket. Beszédében kiemelte, hogy mennyire
fontos a határon túli települések
barátsága, egymás megismerése,
a kapcsolatok kiépítése, az
együttmûködés, a falufejlesztésben elért eredmények tapasztalatainak átadása. Kontrát Károly, a térség országgyûlési kép-

viselõje a házigazda település
utóbbi hat évben elért fejlesztési
eredményeit méltatta, melyekhez nélkülözhetetlen volt az itt
élõk összefogása, fogékonysága
az újra, a változásokra. Kiss Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelõs államtitkára azt hangsúlyozta,
hogy a bemutatkozó települések
mindegyike gyõztesnek tekinthetõ a saját projektje megvalósításáért, sokat tanulhatnak egymástól, továbbá jelentõs eredmény, hogy az életminõség javul
a kistelepüléseken, növekszik
azok népességmegtartó ereje.
Az Európai Falumegújítási
Díj pályázatát 1990-ben hirdette
meg elõször az ausztriai székhelyû Európai Vidékfejlesztési
és Falumegújítási Munkaközösség (ARGE), a díjat azóta kétévenként adják át. Theres Friewald-Hofbauer az ARGE ügyvezetõje kihirdette, hogy az idén
„nyitottnak lenni” mottóval
meghirdetett pályázat fõdíját 11
állam 24 települése közül az
Ausztriában fekvõ tiroli település, Fliess nyerte el. A zsûri nehéz helyzetben volt, a települések életének teljességét vizsgálta, melyhez hozzátartozik a
gazdasági élet kialakítása, az oktatás, a kultúra és a polgárok
egymáshoz való viszonya. A
nyertes pályázat értékelésekor
döntõ volt az emberi és természeti források kiemelése, a
falu magjának újjáélesztése, a
valamennyi korcsoportot érintõ
szolgáltatásfejlesztés, valamint a
munkahelyteremtés. Az idei pályázaton Nagypáli is rangos elismerésben részesült, az önállóan végrehajtott falumegújítási
eredményeit különdíjjal jutalmazta a nemzetközi zsûri. A díjat
a község polgármestere, Köcse
Tibor vette át. A díjátadó ceremónia a nyertes tiroli település
vidám mûsorával zárult, mely
nagy tetszést aratott a közönség
körében.
(hkzs)

Szüreti falunap Nemesapátiban
(Folytatás az 1. oldalról)
legszebbtõl a legváltozatosabb
és a szürethez kapcsolódó tálalás is elismerést kapott.
– Délelõtt a gyerekek a kézmûves és játszóház keretében a
pedagógusok segítségével madárijesztõt készítettek. A gyerekek részére õszi témában rajzpályázatot hirdettünk, a beadott
mûvekbõl kiállítást rendezünk a
Közösségi Házban. A fõzõversenyen baráti, ifjúsági, intézményi
társaságokból összesen nyolc
csapat nevezett, az önkormányzat minden együttesnek utólag
támogatja a fõzését. Negyedik

alkalommal tartjuk meg szüreti
felvonulásunkat, ahol kisbíróval
és feldíszített traktorokkal haladunk végig a falun. Koraeste
szüreti bállal folytatjuk a programot, este 9 órakor pedig meggyújtjuk a Szent Mihály napi tábortüzet – összegzett Gáspár
Zoltánné polgármester.
Bangó András kisbíró vezetésével népes menet haladt végig az
utcákon, akitõl az érdeklõdõk megtudták, hogy az idõjárás szeszélyei a település útjait és gyümölcsöseit is megviselték, így falubelieknek idén kevesebb boruk lesz.
Pataki Balázs

A zsûri elnöke: Charles Konnen (ARGE Vidékfejlesztés és Falumegújítás, Ausztria), Kis Miklós Zsolt államtitkár (Mezõgazdasági
és Vidékfejlesztési Minisztérium, Magyarország), Theres Friewald
Hofbauer ügyvezetõ (Európai ARGE Vidékfejlesztés és Falumegújítás, Ausztria), Köcse Tibor polgármester, Nagypáli, Ryszard
Wilczynski alelnök (Európai ARGE Vidékfejlesztés és Falumegújítás, Ausztria).

Folytatták a közösségi munkát Apátiban

Tovább szépült a közösségi- és sulipark.
Szép számmal nyújtották véradásra karjukat Alsónemesapátiban augusztus végén. A rászorulóknak gyûjtöttek és ajándékoztak a helyi kultúrházban a tanévkezdés idõszakában, ahol sok
használati tárgy és ruha talált új
gazdát.
Augusztus 27-én már második alkalommal szerveztek közösségi munkát közösségi- és
sulipark csinosítása érdekében,
ahol több, mint harmincan ragadtak szerszámot. Az iskola pályájának északi fele raklapból épített falat, a parkolóból az iskolához vezetõ út szegélyt kapott. A
pedagógusok közremûködésével
kitisztult az iskola és a templomkert közötti oldal, kijelölték a
jövõbeni petanque pályát.
A nyári idõszakban 6 fõ segítette diákmunkásként az önkor-

mányzati munkát. A község teljes területén folyamatos a felújítás, karbantartás és munkálkodás. Október 8-án Nemeshetés
rendezi meg az idei kistérségi
ifjúsági és kulturális találkozót,
ahol a nézõközönség alsónemesapáti diákjainak táncát is élvezheti majd. A harmadik társadalmi munkát október 15-én szervezik Alsónemesapátiban. A hagyományokhoz híven október
23-án megemlékeznek az 56-os
eseményekrõl, idén rendhagyó
alkalom lesz, vendégekkel, kopjafaszenteléssel és - átadással bõvül a rendezvény. November 5én a település szép kort megélt
lakosait köszöntik.
A település híreirõl naprakészen a www.alsonemesapati.hu
címen tájékozódhat a lakosság.
ana
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Vitathatatlanul finom ételeket készítettek

Térségi fõzõverseny a gõsfai szõlõhegyen

Ambrus Zoltán (jobbról) és barátai örömüket lelték a fõzésben.

• Lyoness kedvezménykártyáját
nálunk igényelheti.
,
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• Kereskedelmi fõzés

• Palackozás

um

25% kedvezményt adunk a
kupon felmutatójának
újonnan kötött lakásbiztosításának díjából!

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

• Bérfõzés

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

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Észak-Nyugat Zala havilapban.

AKCIÓ!
• Lyoness pénzvisszatérítés
új és meglevõ biztosításai után!

ik

• 28 biztosítótársaság képviselete egy helyen!
• Lakás,- kötelezõ gépjármû-, casco, utas,- élet,- baleset,- nyugdíj,
- vállalkozói,- mezõgazdasági és egyéb egyedi biztosítások.
• Lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól.
• Meglevõ drága biztosítások kedvezõbbre átdolgozása!
• Kötelezõ biztosítás esetén árgarancia a legolcsóbb díjra!
• Lakásbiztosítását most 25% kedvezménnyel kötheti meg.

ar

FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTÕ IRODA

ng

szeptember 3-ára fõzõversenyt
szerveztek, ahol az önkormányzat sertéshúst biztosított
a csapatoknak.
– Mi sertéspörköltet és pácolt csirkecombot készítünk,
de van itt minden a babgulyástól, halászlétõl kezdve a
palacsintáig, pogácsáig. Nagyanyámtól lestem el a pörkölt
készítésének titkát, aki elõször
az üres bográcsba tette megégetni, megpörkölni a húst,
ahogy a nevében is van. Utána
lepirítjuk a hagymát, bele a
paprikát és úgy rakjuk hozzá a
fõni a húst – avatott be a részletekbe a szõlõhegy-tulajdonos
Ambrus Zoltán, aki Fekete Tiborral második helyen végzett
a pörköltek versenyében, a
harmadik helynek a Kispáli
Gasztroangyalok örülhettek.
Számos finomság készült a
Gyõrvári Léhûtõk sátránál,
akik a zsûri értékelése alapján

számára a Deák Ferenc Megyei
és Városi Könyvtár munkatársai tartottak érdekes kézmûves foglalkozásokat.
– Az önkormányzattal második alkalommal szerveztük
meg a Gõsfa Község Kultúrájáért, Fejlõdéséért Egyesülettel közösen a Vitárgya szõlõhegyen a fõzõversenyt. Csapatonként négy kiló sertéshúst
osztottunk ki, az alkalmi szakácsokat két kategóriában díjaztuk. A helyiek mellett Vasboldogasszonyról, Egervárról, Kispáliból, Gyõrvárról is neveztek
csapatok, így összesen tizenhárom társaság fõzött. A késõbbiekben szeretnénk itt egy
fedett helyen összegyûlni,
melynek építésére keressük a
pályázati támogatást – foglalta
össze az estébe nyúló programot Farkas Tiborné polgármester.
A résztvevõk elmondása
szerint a program egyre nagyobb népszerûségnek örvend, amibõl késõbb akár egy
nemzetközi fõzõverseny is kinõheti magát.
Pataki Balázs
Hu

A Gõsfától keleti irányba
kivezetõ úton egy kilométerre
található a Vitárgya szõlõhegy,
ami onnan kapta a nevét, hogy
annak idején sokat vitatkoztak
azon, hogy melyik család birtokolja. A tölcsérszerûen elnyúló
terület közepén egy domb található, ami alatt a legenda szerint a kelták vezére nyugszik.
Az 1700-as években harminc
tulajdonost jegyeztek fel, manapság húsz gazda tevékenykedik a hegyen, ami nyár végén megtelik baráti társaságokkal, terített asztalokkal. A
hegy lábánál korábban egy elhagyott terület fogadta az erre
járót, amirõl az eredeti gazdák
lemondtak. A területet azóta
az önkormányzat dolgozói és
önkéntesei csinosítgatják, nyolc
éve víz-, illetve villanyhálózattal gazdagodott és példás
összefogással közösségi pihenõparkot alakítottak ki. Idén

ezen a napon a legjobb pörköltet készítették.
– Reméljük sokan megkóstolják az ételeinket, akiket 30
kiló kolbásszal, 10 kiló lángos
alapanyaggal és 8 kiló vegyes
disznóhússal várunk. Csülökpörköltet készítünk körömmel, amihez nagyjából 4 óra
szükséges. Az óvodástól a felnõttig minden korosztály szorgoskodik, összeszokott csapatunk van az Együtt Gyõrvárért
Egyesületen belül. Szívesen lépjük át a megyehatárt és az új
egyesületbe is örömmel csatlakoztunk – mondta a csapat szószólója, Farsang Zsolt, Gyõrvár
alpolgármestere a piros-fehérzöld sátor árnyékában.
Egyéb kategóriában Paizs
Pál érdemelte ki az elsõ helyet, a dobogóra a Gyõrvári
Léhûtõk csapatának étkei fértek oda. Különdíjban részesült
Paizs Pál és a Vorhotai LSC
ifjúsági tagozata. Délután száznál is többen hûsöltek a fák
árnyékában és kóstolták a finom ételeket, melyet a borospincék hûsítõ boraival kortyolgatva kísértek. A gyerekek

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

en
iH rdess !
k
nálun

www.zalatajkiado.hu
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Középpontban a közlekedés és a turisztika
ló kerékpáros desztináció kialakítása az EuroVelo13 útvonalra, mint fõ észak-déli irányú
tengelyre rácsatlakozó helyi,
térségi kerékpározható útvonalak rendszerbe foglalásával,
kerékpáros-barát szolgáltatáskör és kiegészítõ kínálat létrehozásával, amely kitörési pont
lehet a társadalmi, gazdasági
szempontból is hátrányosnak
számító rurális térségben.
A korábbi évekhez hasonlóan pályázatot nyújtott be az
önkormányzat a Külgazdasági

Fontos feladat a helyi, térségi kerékpározható útvonalak rendszerbe foglalása.
A Zala Megyei Közgyûlés
2016. szeptember 22-i ülésén a
nyertes pályázatok, illetve az
októberi népszavazás lebonyolítása kapcsán beérkezett többletbevételek miatt a testület
módosította 2016. évi költségvetését, majd elfogadta az Irányító Hatóság által már jóváhagyott Zala Megyei Integrált
Területi Program 3.2 változatát, amely a 2015 szeptemberében elfogadott változathoz
képest döntõen technikai jellegû változtatásokat tartalmaz.
Jóváhagyta a grémium az
INTERREG V-A Szlovénia Magyarország Együttmûködési Program 2014-2020 keretében, a Zala Megyei Önkormányzat részvételével benyújtott pályázatokat, melyek közül a Guide2Visit elnevezésû,
2 018.741 EUR költségvetésû

projektben partnerként vesz
részt, a 2 293 423 EUR költségvetésû IronCurtainCycling
projektben pedig vezetõ partneri feladatot vállalt. A Guide2Visit címû projekt célja a
határtérség vidékies, aprófalvas, periférikus területeinek
turisztikai kínálatba illesztése
egy komplex látogatóirányítási
rendszer konkrét elemeinek
kialakításával, a térség fizikai
átjárhatóságának biztosításával, a közös desztinációt alkotó
egyes tájegységek sajátos építészeti, népi hagyományainak
és természeti értékeinek megjelenítésével, a pontszerû, elszórtan elhelyezkedõ kisebb
vonzerõk egységes attrakcióvá,
komplex termékké fejlesztésének támogatásával. Az IronCurtainCycling projekt célja
egy összefüggõ, határon átnyú-

és Külügyminisztérium által
az Európai Területi Társulások
2016. évi mûködési és fejlesztési támogatására kiírt ETT-16
azonosító számú felhívására is.
Az így elnyert 3 000 000 Ft
vissza nem térítendõ támogatás hozzájárul többek között a
Közép-Európai
Közlekedési
Folyosó Korlátolt Felelõsségû
Európai Területi Társulás Stratégiai Központja mûködési
feltételeinek biztosításához.
Forrás:
Zala Megyei Közgyûlés

Apáti találkozón jártunk
„Újragomboltuk a kabátot,
ez az összefogás remek dolog”
– mondta Takács Péter, a házigazda Monostorapáti település polgármestere az Apáti nevû települések találkozóján. A
16 Apáti fele töltött együtt egy
napot. A csaknem 20 éves
múltra visszatekintõ programon Alsónemesapáti mellett
Bátaapáti, Gencsapáti, Kisapáti, Kisbárapáti, Monostorapáti, Somogyapáti és Zala-

apáti küldöttei és csoportjai
vettek részt.
A polgármesterek a találkozó zászlajára szalagot tûztek
fel, majd bemutatták településüket, mûvészeti csoportjaikat. Alsónemesapáti egy kisfilmmel és a kultúrcsoport
zenés dalcsokrával köszöntötte a közönséget. Jövõre Bátaapáti ad otthont a rendezvénynek.
ana

A HarmonikÁcs Együttes
magyarnóta mûsora

Mûsorunk megrendelhetõ.

Színpadon az alsónemesapáti kultúrcsoport zenés dalcsokra.

Kérésre „házhoz megyünk”!

Hagyárosbörönd, Fõ út 37. (templomnál)
Telefon: 06-20-336 5202
E-mail: kocsishuszonhat@freemail.hu

Hónaptól hónapig…

XIII. évfolyam 8. szám
2012. augusztus
Kistérségi havilap

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

A találkozó zászlajára a polgármesterek szalagot tûztek fel.
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1,774 milliárdos kormányzati támogatás
Befejezõdik a Zala Megyei Szent Rafael Kórház fejlesztése
A magyar állam által biztosított forrásból, 1,774 milliárd
forintból folytatódhat és végre
befejezõdhet a Zala Megyei
Szent Rafael Kórház februárban leállt nagyberuházása.
A kedvezõ hírt Vigh László
országgyûlési képviselõ jelentette be minap sajtótájékoztató
keretében a kórház udvarán.
Mint elmondta, a megyei kórház további fejlesztése zöld
utat kapott, s e célra 1,774 milliárd forintot biztosít az állam.
Mint ismeretes, 2014-ben uniós forrásból mintegy 5,5 milliárd forintos beruházás indult, amely az infrastruktúra
fejlesztését, valamint a Kardi-

A kedvezõ hírt Vigh László jelentette be.

ológiai és Szívsebészeti Centrum kialakítását célozta. Az új
blokk megépült, a munkálatok
mintegy 85 százaléka befejezõdött, ám az úgynevezett zöld
épület rekonstrukciója félbemaradt a kivitelezõ vállalkozó
levonulása miatt. Így azonban
a Pózváról beköltöztetni kívánt
osztályok – onkológia, pulmonológia, kardiológiai rehabilitáció – nem tudják elfoglalni
tervezett helyüket.
Vigh László a fejlesztés befejezésének fontossága mellett
érvelve elmondta, az 1023
ágyas kórházban évente 900
ezer ember fordul meg, 40
ezer fekvõbeteget ápolnak, évente 10 ezer mûtéti beavatkozást
végeznek el. Mindehhez 1909
dolgozó – köztük 300 orvos és
534 szakdolgozó – nyújt segítséget. A kórházi fejlesztésre eddig is jelentõs összegeket fordítottak, az új blokk mintegy 4
milliárdból készült el, kétszer
500 millió forint érkezett mûszerekre, illetve 750 milliós új
MR készülékkel gazdagodott
az intézmény. Ha a zöld épületre szánt 1,7 milliárdot is
hozzávesszük, kitûnik, hogy az
elmúlt években közel 8 milliárd forintot fordíthattak, illetve fordíthatnak fejlesztésre
a kórházban – hangsúlyozta
Vigh László.
Az országgyûlési képviselõ
elmondta, hogy az építkezés
befejezése érdekében Lázár
János Miniszterelnökséget ve-

A zöld épületben még bõven van teendõ.
zetõ minisztertõl kért segítséget júliusi zalaegerszegi látogatásakor, ennek nyomán született meg a kedvezõ fordulatot ígérõ kormányhatározat.
Kiemelte, a munkálatok folytatásának ütemezése nem a helyi
erõkön múlik, azt az állam bonyolítja. Az építkezést nem a
„finanszírozási nehézségek” miatt levonult eddigi vállalkozó
folytatja, így a további munkálatokhoz új közbeszerzési eljárásokat kell kiírni.
A zöld épületben már megtörtént a tetõszerkezet rendbetétele, s a nyílászárókat is kicserélték, ám az érintett osztályok beköltözéséig még bõven
akad teendõ. Mindezek végez-

tével a negyedik szintre költözik majd az onkológia, a harmadikra a tüdõgyógyászat, az
elsõ és második szinten pedig
a kardiológiai rehabilitáció
rendezkedhet be, valamint az
új blokkból átnyúlnak a szívsebészet egyes részlegei. Az alagsorban fontos kiszolgáló gépészeti egységek kapnak helyet,
az épülethez csatlakozó nyaktagba pedig röntgenek, s
egyéb diagnosztikai eszközök
kerülnek.
Az 5-6 évvel ezelõtt készült
eredeti tervekhez képest némi
módosulás várható, az orvosszakma változásai nyomán immár praktikusabb megoldások
nyerhetnek teret.

INDULÓ
KÉPZÉSEK
E-00803/2014/A002

TARGONCAVEZETÕ
E-00803/2014/A001

EMELÕGÉP-KEZELÕ
E-00803/2014/A003

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELÕ
HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA

Jelentkezés és regisztráció:

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

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

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

Alkotó Kezek csoport alakult Egerváron

A csoporttagok egymástól is tanulnak technikákat.
Alkotó kezek néven új csoport alakult Egerváron. Tagjai
egyelõre kéthetente, szerdán
18 órától a faluházban gyûlnek
össze, hogy különféle kézmûves technikákat tanuljanak
egymástól. A 7-10 fõvel zajló
foglalkozásokról Viszket Józsefné mesélt lapunknak:
– Sokféle kézmûves munkát mûvelek, a lányom, Nagy
Bernadett is kézmûves, úgy

Megsokszorozták…

Fazekas Nándor virágalakú
krumplijáról küldött képet.
Szeptember eleji közösségi
krumpliszedéssel zárult Kispáliban az idei Magyar Élelmiszerbank Egyesület Élelmiszerlavina programja. A megtermelt javakat (kukorica, krumpli) a település rászoruló lakói
között osztották ki. A 150 kg
vetõburgonyából
nagyjából
1000 kg termett. A településen
nem csak a közösségi kertben,
hanem Fazekas Nándornál is
bõséges volt a termés, aki csodás virágalakú krumplijáról
küldött képet lapunknak.
-pb-
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gondoltuk, hogy szeretnénk
megmutatni, hogy mennyi
ügyes ember van Egerváron.
Az idõsebbek sok technikát
ismernek és szeretnénk a
fiatalokat is bevonni, hogy õk
is megtanulhassák akár a foltvarrást, dekupázst vagy mandalafestést. Közülünk többen
profi módon varrják a goble-

neket, de más például szépen
horgol. Egyelõre kéthetente találkozunk, a kinti munkák
csökkenésével már lehet, hogy
hetente is ráérünk majd. Egy jó
közösség van kialakulóban, várunk mindenkit közénk! A
saját alkotásnál nagyobb öröm
nem sok van! – meséli Gizi
néni, aki ezúton is szeretne
köszönetet mondani a csoport
egyik mentorának, Vargáné
Pali Zsókának.
A csoport legközelebbi foglalkozásán azt is átbeszélik,
hogy ki milyen technikákkal
foglalkozott már a karácsonyi
idõszakban, így annak megfelelõen tudnak felkészülni az
ünnepvárásra. A csoport nem
titkolt célja, hogy 1 év után az
elkészült alkotásokat a falu
lakosságának is megmutassák.
Késõbbiekben
szeretnének
majd vendég kézmûvest is
meghívni, akitõl gyöngyfûzést,
mandalakészítést vagy kosárfonást tanulnának.
Pataki Balázs

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Az okos konyha…
Az utóbbi években azt
mondják a telefonra, autóra,
hogy okos, mert képes bizonyos helyzetekben helyettünk dönteni, megoldásokat
felajánlani. Persze ilyenkor
mi rendszeresen megdöbbennünk – hûha, ez tényleg
okos, mert szerintem is ez
lenne a jó megoldás. Ilyenkor hálásan gondolunk a készülék tervezõjére, gyártójára, hogy létrehozott egy
ilyen okos terméket.
Délután
elgondolkodtam ezen, és rájöttem: – mi
okos konyhát tervezünk és
gyártunk. Az okos konyha
tudja, ha nagy a család, több
tároló helyre lesz szükség.
Az okos konyha tudja, ha
balkezes a használója, merrõl merre kell nyílniuk az
ajtóknak. Az okos konyha
tudja, ha megérkezünk a bevásárlásból, nem akarunk
sokáig töprengeni azon, mit
hová rakjunk, ezért a tárolást pillanatok alatt megoldja. Az okos konyha tudja,
hogyha egészségesen és sokáig akarunk élni, akkor bizony fõzni fogunk. Sõt még
azt is tudja, hogy a fõzéssel
nem akarunk órákig bíbelõdni, ezért mindent ott tárol, ahol szükségünk lehet
rá, hogy idõt takarítson meg
nekünk. Az okos konyha
tudja, ahol fõzés van, ott bizony mosogatás is lesz,
ezért figyel arra, hogy hol
legyen a mosogatógép, és
hogy akkora mosogatóra
van szükségünk, hogy a tepsit is el tudjuk benne mosni.
Az okos konyha csak egy
dolgot nem tud, magától
fõzni, mert nem tudja, mi a
kedvencünk. De ha tudná…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Jótékonysági futóverseny Kispáliban
Szeptember 10-én elsõ alkalommal rendeztek jótékonysági futóversenyt Kispáliban. A
nemes kezdeményezést felkaroló Red Hot Run Kreatív Sportszervezõ csapat júliusban a Zalaegerszegi Gyermekotthon javára gyûjtött, ezúttal a zalaegerszegi kórház szülészeti-nõgyógyászati osztályának támogatását célozták meg a szervezõk.
A szervezõk nevében dr. Keserû Gábor elmondta, hogy a félmaratonra hatvanan, a rövidebb
családi futamra több mint harmincan, az akadályokkal tarkított spártai távra több mint
százan neveztek.
A családi futamon többen a
gyerkõcöket is bevonva futottak, így az egyik zalaegerszegi
család is hármasban vágott neki a kilométereknek:
– A szülészeten láttuk a plakátot és akkor döntöttük el,
hogy részt veszünk a programon. Ez az elsõ alkalom, hogy

ilyen szervezett keretek között
futunk. Dávid fiam nagy sportrajongó, most nézte az olimpiát is. Feleségemmel úgy gondoltuk, hogy megmutatjuk neki milyen egy verseny hangulata – árulta el még a bemelegítés elõtt Guitprecht Gábor,
akinek fia, Dávid hozzátette,
hogy bár keveset szokott futni,
de megpróbál dobogós lenni.
Az óvodából is jár focira és a
tévében is azt nézi.
A futamok megrendezését
a Nagypáliból és Vasboldogasszonyról érkezett polgárõrök
segítették, a versenyzõk étkeztetésében a Kispáli Gasztroangyalok mellett Egervár, Gõsfa
és Gyõrvár fõzõcsapatai segédkeztek. A verseny végén az önkormányzat és helyi vállalkozók hozzájárulásával öszszesen 100 ezer
forint gyûlt össze a megyeszékhelyi kórházi osztály számára, így
a település vezetõje kedvezõen
értékelte a programot:

Családok is megmozdultak a jótékony akcióban.
– Örülünk neki, hogy Kispálit választották a rendezvény
helyszínéül. Elõször félmaratont terveztünk csak, de az
érdeklõdésre való tekintettel
családi futamot is indítottunk,
ahol nagy örömünkre a kispáli
Hári Kristóf futott be elsõként

a célba. Zalában kevés helyen
szerveznek spártai versenyt,
nálunk a pálya kialakításában három helyi vállalkozó
volt a segítségünkre – összegzett Horváth Zsuzsanna polgármester.
Pataki Balázs

Temetõi fejlesztéseket terveznek Vasboldogasszonyban
közé tartozik Vasboldogaszszony is, így külön pályázatokon indulhat. Az önkormányzat a második ütemben kiírt
támogatásra is beadta a több
mint 10 millió forintos igénylést. A temetõ világításának
korszerûsítését, térkövezést, sétány kialakítást, kerítés és urnafal építést, padok, szeméttárolók beszerzését, nyomókút
kialakítását szeretnék megvalósítani.
Az önkormányzat a lehetõségeihez mérten kézi és gépi
erõvel állította helyre a hegyi
A Vasboldogasszony - Zalaszentlõrinc közötti útszakaszt egy
éve önerõbõl javították.
Vasboldogasszonyban rendszeresen megköszönik a közösségi rendezvényeken szereplõk résztvételét, akiket augusztus végén egy sárvári fürdõzésre invitáltak meg. Mazzag Géza polgármester elmondása

szerint ezzel a nappal az önkormányzat a háláját kívánja kifejezni azoknak, akik idejüket
nem sajnálva segítik a települési rendezvényeket.
Az adósságkonszolidációban nem részesült települések

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

utakat. Vis maior támogatást
igényelnek a Vasboldogaszszony - Zalaszentlõrinc közötti
útszakaszon a heves esõzések
okozta károk helyreállítására.
A két kilométeres részen tavaly az önkormányzat önerõbõl oldotta meg a gödrök, kátyúk befedését, amit az idõjárás alaposan átrendezett. A mostani munkák során aszfaltozást, padkarendezést, árokásást és területrendezést szeretnének a támogatásból elvégez(tet)ni.
P.B.

Ha elolvasta, adja tovább!

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
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Búcsúkor adták át az elmúlt év fejlesztéseit
A Puskás stadion székei a nemesapáti lelátón
Szeptember 18-án a település búcsúnapján ünnepélyes keretek között adták át Nemesapátiban a 2015/2016. évi TAO
pályázatban közel 11.8 millió
forintból megvalósult létesítményeket. Az eseményen készre jelentették az elkészült létesítményeket, így a 2 db cserepadot, a 200 folyóméter, 5 méter magas labdafogó hálót és a
200 férõhelyes nézõtéri lelátót. Lukács Péter elnökhelyettes az egyesület nevében megköszönte a beruházásokat támogató 22 vállalkozás munkáját és egyben új névadó szponzort jelentett be, a jövõben a
Kaposi International Transport Csács NSE néven szerepel
a csapat. Az egyesületben 140
gyermekkel foglalkoznak, akik
a pályázat sikerének köszönhetõen a felnõtt csapatéval megegyezõ szerelést kaptak.
Az egykori Puskás Ferenc
stadion bontásából sikerült
szerezni az ottani székekbõl,
így a sok remek mérkõzést
megélt ülõhelyek most már Nemesapátiban nyújtanak kényel-

met a nézõknek. Az új lelátón
helyet foglaltak a gyermek, serdülõ és ifjúsági korosztályok,
valamint a felnõtt csapat is, így
a nézõkkel együtt megtelt a lelátó. Józsi György, ZMLSZ igazgatója szimbolikusan átvette
az elkészült létesítményeket, s
kiemelte, hogy a megyei egyesületek jól használták ki a 2011
óta fennálló TAO pályázati lehetõségeket.
– Az elmúlt években Zalába
több mint 1 milliárd forint forrás érkezett, a megvalósult fejlesztések a labdarúgás fejlõdését szolgálják, korszerûbb körülmények között a sportolók
is szívesebben mozognak. A
csácsbozsoki iskola kiváló hátteret biztosít az egyesületnél
zajló szakmai munkának.
Az elkészült létesítményeket Szeghy Csaba plébános áldotta meg. Áldása azért is volt
különleges, mert a lelátó egyes
sorait a klub elhunyt legendás
sportolóiról nevezték el.
– A jövõt csak úgy lehet
építeni, ha támaszkodunk a múltra. Ennek szellemében úgy gon-

Autómentes nap Kispáliban

Gyalog és biciklivel is nekivágtak a túrának.
Hazánkban szeptember 1622. között tartják az Európai
Mobilitási Hetet, melynek jegyében szeptember 17-én autómentes napot tartottak Kispáliban. A gyerekek idén is kerékpáros akadálypályán tesztelhették
rátermettségüket. A túrákon két
csapat indult útnak: kerékpárral a Kispáli-Nagykutas-Lakhegy-Nagypáli-Kispáli kört tették
meg, gyalogosan Kispáliból indulva az erdõn át a nagypáli
szõlõhegyet célozták meg.
A szeszélyes idõjárás ellenére az óvodástól a nyugdíjasokig huszonöt fõ gyûlt össze.
A másfél órás erdõn-mezõn át
túrázás jó hangulatban telt, az
idõsebbek felidézték gyermekkoruk emlékeit, hiszen sokszor tették meg gyalog ezt az

utat a hegyre akkoriban. A hegyen Fazekas János borosgazda várta a vidám csapatot, aki
szõlõvel, szilvával, musttal kínált. Aztán mindenki nagy örömére elõkerült a hátizsákokból
a házi pogácsa, a kalács. A hegy
kihagyhatatlan programja volt
a szalonna- és kolbászsütögetés, ami friss kenyérrel, lila
hagymával még a legkisebbeknek is nagyon ízlett.
Úton hazafelé többen is
megállapítottuk, hogy a mai
rohanó világban mennyire
nagy szükség van arra, hogy ez
a kis helyi közösség rendszeren találkozzon, közös programokon vegyen részt és gyalog
vagy biciklivel megismerje lakóhelye környezetét.
HZS-KV

Nemesapátiért díjat kapott Lukács Péter (balról).
doltuk, hogy azokról a labdarúgókról nevezzük el a nézõtér sorait, akik 1977 óta szerintünk a legkiválóbbak voltak.
Az elsõ sort Szabó Józsefrõl
neveztük el, a másodikat Csiszár Domonkosról, a harmadikat Porpáczy Andrásról, a negyediket Tibola Jánosról – taglalta Horváth János, az egyesület elnöke.
Az ünnepségen bejelentették Paksy Zsombor U14-es korosztályú játékos ZTE-hez történõ átigazolását, majd Gáspár
Zoltánné polgármester átadta
Lepár Tamás csapatkapitánynak a csapat új zászlaját.
– A mai búcsú kiemelkedik
a többi közül. Nagyon nagy dolog történt a sportpályánk életében, ami az új fejlesztésekkel
sportcentrummá, arénává vált.
Sikeres csapataink mellett mindezek büszkeségeivé válnak Nemesapátinak és a kistelepülés
vagyonát is növelik. Az elért
eredmények elismeréseként, a
település sporéletében végzett
kiemelkedõ munkájáért szeretném Nemesapátiért díjban részesíteni Lukács Pétert és dr.
Sinkó Vilmost – mondta rövid értékelésében Nemesapáti polgármestere, aki kiváló munkájukért elismerésben részesítet-

te Bangó Andrást, Béres Ferencet, Dukai Mónikát, Horváthné Zalai Évát, Nagy Veronikát, Pintér Jánost, Porpáczy
Pétert, Prokk Lászlót, Somogyi
Rudolfot, Török Ferencet és
Wigand Istvánt.
Herkliné Ebedli Gyöngyi,
Csácsbozsok önkormányzati
képviselõje, az Izsák Imre Általános Iskola igazgatója beszédében méltatta az egyesület
vezetését, kiemelte a három
éve sikeresen mûködõ Bozsikprogramot, amiben fontos szerepe van a gyerekkel foglalkozó Kovács Jenõ edzõnek.
– Ritkaság, hogy két településnek van egy csapata, de azt
is mutatja, hogy összefogással
nagy célokat lehet elérni. Ebben szeretnék további együttgondolkodást kérni, mindenkinek további sikeres munkát
kívánok!
Az ünnepségen Lukács Péter megjegyezte, hogy a fokozatosság elvét tartva szeretnének idén is egy helyet feljebb
lépni, így legalább a harmadik
helyen szeretnék, hogy végezzen a csapat.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
Pataki Balázs
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A Thermal Hotel BALANCE ****
Lenti
„L 16 éttermében”
Igazi kulináris élvezetek várják Önt!
Októberben
MINDEN VASÁRNAP
12.00 - 14.00 óra között

Különleges menüajánlataink*
közül választhatnak kedvükre
kedves vendégeink
KEDVEZMÉNYESEN!

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

Ételeinkhez hozzáillo borokat is kínálunk!
*(Menüajánlataink levest, foételt és
desszertet tartalmaznak)

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

www.zalatajkiado.hu

Lenti, Táncsics M. u. 8.
Érdeklodés, asztalfoglalás elozetesen a
0620/212-1978 telefonszámon.

