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Kistérségi havilap

Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása támogatásával

Január 26-án ülésezett idén
elõször az

.
polgármester

számolt be az adventi vásár
tapasztalatairól. Kifejtette, a
program jól illeszkedett az is-
kolai hasonló témájú projekt-
hez, színvonalasak voltak a
mûsorok és a látogatók száma
az elõzetes várakozásokat is
felülmúlta. A 2012-es költség-
vetéssel kapcsolatban elhang-
zott, hogy a kiadási oldalt le-
hetõség szerint lefaragták, vi-
szont a térség összlétszáma 80
fõvel csökkent. hi-

Észak-Nyugat Zalai
Kistérségi Társulás Szijártó
József egervári

Nagykutas

Tavaszi, nyári programok, tagdíjak
vatalos kilépése után kevesebb
pénzbõl lehet gazdálkodni, így
elkerülhetetlen a tagdíjemelés.

Az éves munkatervvel, prog-
ramokkal kapcsolatban elõ-
ször

polgármestere szólalt
fel, aki elõrevetítette, hogy az
önkormányzat évrõl-évre szû-
kösebb költségvetése miatt
kétséges településükön a már
ötször, legutóbb 500 résztve-
võvel tartott nyugdíjas találko-
zó megrendezése.
a társulás elnöke ezzel kapcso-
latban megjegyezte, hogy pá-
lyázati lehetõséget kell keresni
az anyagi fedezet biztosítására,
hiszen kár lenne az évek során
felépített, színvonalas rendez-
vényt teljesen új helyen tartani.

polgármestere a tagdíj-
emelés kapcsán kért indoklást,
melyre válaszul Köcse Tibor
kifejtette, próbálták pályázati
úton is csökkenteni az önkor-
mányzatok kiadásait, de nem
sikerült megfelelõ megoldást
találni, így ha idõközben a
többcélú társulástól olyan tá-
mogatást kapnak, akkor változ-
hat a befizetendõ hozzájárulás
összege.

Idén a kistérségi túraver-
senyt május 12-én
szeretné rendezni – jelentette
be polgármes-
ter.

településvezetõ pe-
dig bejelentette, hogy a falunap-

Gáspár Zoltánné, Nemes-
apáti

Köcse Tibor

Koronczi László, Kemend-
ollár

Zalaistvánd

Petõfi Lászlóné
Mazzag Géza vasboldog-

asszonyi

pal közös programként idén
július elsõ vagy második hétvé-
géjén náluk lenne az ifjúsági
és kulturális találkozó.

a házigazda
polgármestere pe-

dig bejelentette, hogy augusz-
tus 18-20. között településükön
vendégeskedik egy 40-45 jármû-
bõl álló Cadillac-társaság. Az
autósok az itt töltött napok
alatt látványosságot jelentené-
nek a falvak ünnepi program-
jain, miközben megismerkedné-
nek a térség nevezetességeivel.

A közelgõ programokkal
kapcsolatban elhangzott, hogy
3 év után, március 24-én újra

tartják a kistérségi bor-
versenyt, ahova nem csak a bo-

Dor-
mán Miklós Za-
laszentiván

Gõsfán

rosgazdákat, hanem minden
érdeklõdõt várnak. A húsvéti
vásár március 31-én
lesz, amivel kapcsolatban Szi-
jártó József kifejtette: már nem
kiállítót, hanem vendégeket sze-
retnének „toborozni”, s ennek
érdekében a településekrõl a
falugondnoki buszokkal is le-
hetne jönni, ugyanakkor a ren-
dezvény kapcsán irá-
nyába is nyitnának.

Köcse Tibor bejelentette,
hogy a kistérségi pálinkami-
nõsítõ és -fõzõversenyt feb-
ruár 18-án tartják, ahol bemu-
tató jelleggel szakemberektõl
lehetne ellesni az ital fõzésé-
nek folyamatát.

Egerváron

Vasvár

Pataki Balázs

A polgármesterek megvitatták az éves munkatervet is.

KULCSMÁSOLÁS 300 Ft-TÓL300 Ft-TÓL
10-30 % „MENNYISÉGI”

KEDVEZMÉNNYEL
IMMOBILISERES AUTÓ KULCSOK KÉSZÍTÉSE

CIPÕJAVÍTÁS ZALAEGERSZEG
Széchenyi tér 5.

ÉLEZÉS
NYITVA TARTÁS:
EBÉDSZÜNET: 11:00 - 12:00
TEL.: 06-30-4711 000

HÉTFÕ-PÉNTEK 7:30 - 17:00

SZOMBAT: 8:00 - 12:00

Hungarikum

Hungarikum

Telefon:
92/380-037, 30/3358-311

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bér- és kereskedelmi fõzés

– Palackozás

– Kis- és nagykereskedelmi

értékesítés

– Igény szerint cefrebeszállítás
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A
január 23-

24. között látta vendégül az
nagy-

követét,
és kíséretét. A

zalai program 23-án a nagypáli
Innovációs Központban foga-
dással, és a két fél rövid bemu-
tatkozásával kezdõdött. A kö-
zös ebédet követõen

közgazdász gazdasági elõ-
adását hallgatták meg a jelen-
lévõk, majd megalakították a

,
mely a jövõben megyén túl-
nyúlva kulturális és gazdasági
szinten ápolja majd a külföldi
kapcsolatokat, és felméri a tér-
ségben rejlõ lehetõségeket, az
exportálható és importálható
szellemi és használati termékeket.

Dr. Saeed Seyed Agha Ba-
nihashemi elmondta, eddig
hét magyar delegáció utazott
Iránba, a zalai találkozók so-
rán olyan lehetõségeket ke-
restek, amivel egymást és a két

Nagypáli Fejlesztési Öve-
zet Nonprofit Kft.

Iráni Iszlám Köztársaság
dr. Saeed Seyed Agha

Banihashemit

dr. Boros
Imre

Germanus Gyula Társaságot

Találkozó a fejlõdés reményében
Iráni követségi látogatás térségünkben

A késõbbi kapcsolatokat is segíti a találkozó.

ország kapcsolatát segíthetik.
Kérdésként elhangzott, hogy
miként befolyásolja az uniós
olajembargó ezt a kapcsolatot,
melyre válaszként a találkozó
felek kijelentették: mivel nem
állami befektetésekrõl van szó,
ezt a kapcsolatot nem befo-
lyásolja a szigorítás.

, a Nagypáli Fejlesztési Öve-
zet Nonprofit Kft. ügyvezetõje
hozzátette: az iszlám vallás nem
engedi az uzsorakamatot, ná-
luk a bankok nem kifosszák,
hanem együttmûködnek az
ügyfelekkel.

– Magyarországon más te-
lepüléseken már akadtak kö-
vetõink, akik szintén társulási
formában mûködnének együtt
a Kelettel. A Nagypáli Fejlesz-
tési Övezet Kft. nem csak
Iránnal, hanem

is felveszi a kap-
csolatot, sõt
üzletemberekkel is kapcsolat-
ban vagyunk már. Úgy gon-
dolom, hogy az eltelt rövid idõ

Bolek Zol-
tán

Szudánnal, In-
donéziával

szaúd-arábiai

alatt olyan lépéseket tudtunk
tenni, amik alapjául szolgál-
hatnak a jövõ gazdasági együtt-
mûködéseinek. A partner ön-
kormányzatoknak mindez ko-
moly gazdasági elõnyöket, erõ-
södést jelenthet, hiszen kül-
földi befektetõk segítségével is
elõteremthetõ a fejlesztések-
hez szükséges pénz. Az elsõ
kapcsolatfelvétel után egy ilyen
találkozó egyfajta meggyõzés
arról, hogy komolyak a szándé-
kaink. Máris két befektetni
szándékozó elérhetõségét kap-
tuk meg. Kicsit nagyobb lett az
övezet, mint gondoltuk, és
egyre többen keresnek meg
minket azzal, hogy õk is be-
kapcsolódnának – számolt be

Nagypáli polgár-
mestere a közös sajtótájékoz-
tató után.

Aznap a delegáció
felé vette útját, ahol a Hotel
Heliosban tartott munkavacso-

Köcse Tibor,

Hévíz

rán a térségben rejlõ idegen-
forgalomi lehetõségekrõl esett
szó. Másnap

és vállalkozói
látták vendégül a küldöttséget,
ahol polgár-
mester ismertette a település-
ben rejlõ lehetõséget:

– Nálunk turisztikáról nem
igazán beszélhetünk, inkább a
gazdasági vonalon lennénk
érdekeltek. Zalaszentiván a fõ
gazdasági útvonalak mentén
terül el, az V. páneurópai va-
súti korridor mellettünk halad.
Iránból a rijekai kikötõn át
érkezõ árukat egy itteni logisz-
tikai központban lehetne el-
tárolni. Vannak ipari park lét-
rehozására kialakított terüle-
teink, ahova várjuk a befekte-
tõket. Decemberben már jár-
tunk a nagykövetségen, ahol
megismertük a lehetõségeket,
és van már ötletünk is termé-
kek importálására – fejtette ki
Zalaszentiván elsõ embere. Az
összejövetelen szóba került az
országos szinten kiemelt kapa-
citással mûködõ helyi marha-
vágó üzem termékeinek Irán
felé közvetítése is.

Zalaszentiván
Önkormányzata

Dormán Miklós

Pataki Balázs

Az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás és Gõsfa Község
Önkormányzata

rendez, melyre tisztelettel meghívom!

A borversenyen részt vehet minden tulajdonos, aki a 16 település
területén szõlõbõl készített bort állított elõ.

A versenybe való benevezés és a borminták átvétele a helyszínen
13,00 órától 14,00 óráig lehetséges. A nagy érdeklõdésre való
tekintettel kérjük, hogy minden termelõ pincénként max. két
mintával (1 fehér,1 vörös) képviseltesse magát a versenyen. A

résztvevõk a borversenyen elért fokozatú oklevelet vehetnek át.

A legjobbnak ítélt vörös- és fehérborok tulajdonosai külön
jutalomban részesülnek.

A fent megnevezett településekrõl a borversenyen nem résztvevõ
termelõket is szeretettel várjuk!

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

polgármester elnök

2012 március 24-án (szombaton) 13 órától a Gõsfai
Faluházban

Nevezési díj: 500 Ft

termelõi borversenyt

Farkas Tiborné Köcse Tibor

Meghívó!

Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása
8912. Nagypáli Arany J. u. 26. Tel/Fax: 92/564-055

Társulásunk és Egervár Község Önkormányzata az idén 12.
alkalommal rendezi meg a hagyományos tavaszi kistérségi

kiállítást és vásárt.

VÁRJUK A KIÁLLÍTÓK JELENTKEZÉSÉT,
2012. február 20-IG !

----------Itt vágja le, és küldje vissza a Kistérségi Iroda----------
8912. Nagypáli, Arany J. u. 26. címére

Vállalkozás/vásáron résztvevõ neve, címe, telefonszáma:…….
…………………………………………………………………..
......................................................................................................
Bemutatni kívánt tevékenység:………………………………...
......................................................................................................
Igényelt terület nagysága: …………m
Árusítani kíván-e: IGEN / NEM

A vásár ideje alatt valamely termékére hirdet-e akciót:
IGEN / NEM, ha igen, mi az akció:….….....................………

Vásári tombola sorsolására az alábbi nyereménytárgyat
kívánom felajánlani:…….......................................……………
………………………………………..…………………………
Vásár ideje alatt igényt tartok ebédre (1000 Ft/fõ):
IGEN / NEM, ha igen ………………fõre.

VISSZAKÜLDENDÕ: Kistérségi Iroda
8912. Nagypáli Arany J. 26. 2012. február 20-ig.

Dátum:……………………………
Aláírás:…………………………………………………………
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.....................................................................................................

Érdeklõdni: 30/478-6485, Zalaszentiván

Kiváló minõségû hússertések eladók!

Élve:
Hasítva: -os

áron.

420 Ft/kg
570 Ft/kg
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A
sike-

res évet hagyott maga mögött.
A már hosszú évek óta mûkö-
dõ egyesület rengeteg munkát
fektet a hagyományok megõr-
zésébe, hogy az utókor számá-
ra is fennmaradjanak a múlt
kincsei. Nagyon sokat tesznek
az egyesület tagjai azért is,
hogy lakóhelyük kulturális éle-
tét fellendítsék és falujuk hír-
nevét öregbítsék, hiszen több
környékbeli kulturális és jóté-
konysági rendezvényre való
meghívásnak tettek eleget.

Az egyesület az év során
több díj, s elismerés megszer-
zésével büszkélkedhet. Május
28-án a KÓTA országos minõ-
sítõn Arany Páva Díjat kaptak.
A Zala Megyei Közmûvelõdési
Intézmény szervezésében meg-
rendezésre került cséplõ és
zsúpkötõ versenyen az ételbe-
mutató kategóriában 2. helye-
zést érték el. A Gellénházán
megrendezett Szépkorúak II.
Regionális Kulturális Találko-

Vasboldogasszonyi Köz-
ségi Népdalkör Egyesület A népdalkör számot vetett

Év végi értékelés Vasboldogasszonyban
zóján népdal kategóriában el-
sõk lettek. Október 1-én And-
ráshidán a Vass Lajos IX. Nép-
zenei verseny elõdöntõjén
arany fokozatot kapott a cso-
port, amivel továbbjutott a
2012-ben megrendezésre kerü-
lõ középdöntõbe. November
19-én a Zala Megyei Közmûve-
lõdési Intézmény rendezésé-
ben Letenyén a Hagyományok
Napja gálamûsoron Regruták a
falunkban címû összeállításuk-
kal 2. helyezést értek el.

A Vasboldogasszonyi Köz-
ségi Népdalkör Egyesület tag-
jai úgy érzik, hogy a 2011. évet
eredményesen zárták, s remé-
lik, hogy a jövõben sem lankad
a csoport lelkesedése, s még
hosszú évekig számíthatunk a
munkájukra.

Eredményes évet zártak.

A vártnál is nagyobb érdek-
lõdés következtében kicsinek
bizonyult a nemrégiben felava-
tott zalaszentiváni faluház –
hivatalos nevén IKSZT – az
adventi mûsor megtartására.
Ez a karácsonyi elõadás volt az
elsõ, amelyre ebben a szépen
felújított épületben került sor,
az elmúlt december 16-án.

Az ünneplõ közönséget
polgármester

köszöntötte, majd
plébános mondott az

alkalomhoz illõ beszédet.
A jeles alkalom méltán

megérdemelt, nagy sikert ho-
zott a mûsort prezentáló

, és a
számára egyaránt.

Vers, zene, tánc egyaránt sze-

Dormán Miklós
Sömenek

István

isko-
lások az óvodások Tõzike
Népdalkör

A tornác is megtelt…
repelt a fellépõk repertoárjá-
ban. A mûsorszámokat alapo-
san begyakorolták a felnõttek
és a gyerekek, akiknek a szín-
vonalas elõadását a felkészítõ
pedagógusaik alapos munkája
dicséri. Az aprónép és a nép-
dalkör egyaránt kitett magáért.
Sokan voltak kíváncsiak, így a
hálás és nagyszámú közönség
egy része ki is szorult az épü-
letbõl. Így ki kellett nyitni a
színpad melletti ablakokat ah-
hoz, hogy mindenki hallhas-
sa-láthassa az elõadást, leg-
alább a tornácról. Ám az
ünnepre való felkészülést és az
ünnepi hangulatot mindez a
legkisebb mértékben sem be-
folyásolta.

Farsang Lajos

Hozzávalók

Elkészítés

: 6 db csirke-
comb, 30 dkg csirkemáj, 1 fej
vöröshagyma, 1 csokor pet-
rezselyem, 1 zsemle, 2 db to-
jás, 1 dl olaj, só, õrölt bors,
morzsolt majoránna, kakukk-
fû, 1 dl sör.

: A csirkecom-
bokat megmossuk, lecsöpög-
tetjük, és a bõrét fakanál se-
gítségével fellazítjuk. Ízlés
szerint fûszerezzük.

A kis kockára vágott vö-
röshagymát zsiradékon meg-
futtatjuk, és hozzáadjuk az
apróra vágott vagy ledarált
májat. Megszórjuk borssal,
majoránnával, kakukkfûvel,
rövid ideig pároljuk, majd
lehûtjük.

A finomra vágott petre-
zselymet, a beáztatott, ki-
nyomkodott, elmorzsolt zsem-
lét, 2 tojást a kihûlt májjal

alaposan összedolgozzuk. Ezt
a tölteléket a csirkecombok
bõre alá töltjük.

A megtöltött combokat hõ-
álló edénybe rakjuk, öntünk
alá 1 dl sört, lefedjük alufóliá-
val és magas hõfokon sütjük.

Mikor már majdnem kész,
levesszük a fóliát, és pirosra
sütjük. Közben többször meg-
locsoljuk a pecsenye levével.
Burgonyával tálaljuk.

Jó étvágyat!

„Szárnyaló” receptek
Májjal töltött csirkecomb

Zalai Baromfifeldolgozó Kft.
Pacsa, Ipari Park

Az étel elkészítéséhez keresse
a pacsai termékeit!

több üzletben is ( , az
, a , a )

hozzájuthatnak, a alatt lévõ
boltban vásárolhatják meg, de is kaphatók.

A Zalai Baromfifeldolgozó Kft. nemrég átadott gyára arra
törekszik, hogy folyamatosan bõvítse a belföldi piacot, s szû-
kebb hazájában, Zalában is mind több helyen megvásá-
rolhassák termékeit!

Zalai Baromfifeldolgozó
Zalaegerszegen Berzsenyi u. 10/A

Eötvös utcában Kossuth utcai Húsáruházban piacon
Lentiben Dózsa György u. 1. sz.

Keszthelyen

Az alaposan felkészült zalaszentiváni fiatalok nagy sikert
arattak a karácsonyi mûsorukkal.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve

30/378-4465.
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Családias kis háziünnepség-
re kaptunk meghívást kará-
csonyt megelõzõen

otthoná-
ba. , a falu polgár-
mestere köszöntötte és ajándé-
kozta meg az augusztus 9-én
született hármasikreket,

és . Az
egészséges apróságokat édes-
anyjuk, , az
édesapa, a lapunkból is ismert
sikeres sportlövész Havasi Fe-
renc, valamint a nagymama,

neveli.
– Jeles esemény Nagypáli

életében, hogy hármasikreket
köszönthet a falu

– kérdeztük Köcse
Tibor polgármestert, útban a
családhoz. Számára azért is
dupla öröm látni a gyarapo-
dást, mivel az édesanya tulaj-

Nagypáli-
ba, Havasi Ferencék

Köcse Tibor

Ba-
lázst, Bálintot Liliánát

Beke Zsuzsanna

Beke Gyuláné

polgármeste-
re… E tény a falu fiatalodását
is igazolja?

A fiatal házaspár a hármasikrekkel, a nagymamával és
Köcse Tibor polgármesterrel.

donképpen munkatársa, a Le-
ader-szervezet vezetõje.

– Ritka alkalom, hogy egy
családban egyszerre három
gyermek születik, bár ikrek –
párosával – vannak a települé-
sen… Egyébként ez a szép ese-
mény tökéletesen beleillik a
település fiatalítását célzó el-
képzeléseinkbe. Hála a szülõk-
nek, ezt a tanácsot el is fogad-
ták tõlük. Hála az orvoslásnak
is, hogy mindhárom gyermek
egészségesen megszülethetett,
s természetesen az anyukának,
aki nagy gonddal óvta õket a
pocijában megszületésükig –
fogalmaz az ünnepi hangulat-
ban némi humorral Köcse Ti-
bor. Az önkormányzat a pici-
nyek születésétõl a lehetõsége
szerint segítette a családot a
nevelésükben, a zökkenõmen-
tes életkezdésben. Nagypáli-

ban egyébként minden évben
egyre több gyermeknek hoz
ajándékcsomagot a Mikulás. Ez
a szám 2011-ben – hatodik osz-
tályos korig – megközelítette a
százat, s ez mintegy tízzel több
az elõzõ évinél. E tény egy sta-
tisztikai érdekességet fed fel: a
falu lakosságának egyötöde 12
éven aluli gyermek, ez vélhetõ-
en országos szinten is ritkaság-
nak számít.

A Havasi-családnál moso-
lyogva várnak minket, a babák
éppen ébredeznek a kora dél-
utáni szunyókálásból. Nem,
nem, semmi sírdogálás, szé-
pen, csendben szemlélik a
nagyvilágot és az érkezõ idege-
neket a pici emberkék. Ennek
titkát meg is osztják velünk a
szülõk. Azon túl, hogy szeren-
csésen egészségesek, apróbb
megfázáson kívül mindenféle
betegség elkerülte õket, a dol-
gok rendjéhez hozzátartozik,
hogy nem szabad õket „felkap-
kodni” minden kis pisszenés-
re, ha minden rendben, nem
éhesek, nem szomjasak, s a pe-
lus is rendben van… Az elsõ
idõszak így is nehezen telt, hi-
szen szinte még be sem fejezõ-
dött a harmadik bébi etetése,
amikor az elsõvel máris újra le-
hetett kezdeni…

– Szerencsére minden
rendben volt a születés során
és azóta is. Nagyon sokat segí-
tett Feri, a férjem, éjszaka is
gyakran felkelt hozzájuk, hogy
lehetõség szerint én is picit ki-
alhassam magam. Ugyanakkor
nagy szükség van édesanyám-

ra is. Nagy segítség számunkra,
hogy õt a polgármester úr al-
kalmazza, mint gyermekdajkát,
s ezt ezúttal is szeretném neki
megköszönni. Nélküle nem is
tudnám ellátni a feladatokat,
hiszen három gyermekkel na-
gyon nehéz, annál inkább, mi-
vel szerencsére anyatejes táp-
lálásban is részük lehet, nem
csak tápszert kapnak. Sokan
érdeklõdnek a faluban is, hogy
mi újság velünk, érdekli az em-
bereket a kis hármasikrek sor-
sa. A karácsony a 3,5 órás ete-
tési rend miatt szinte ugyan-
olyan, mint bármely más nap
ebben az idõszakban, ám az éj-
szakát már nyugodtan végig-
alusszák a picinyek – osztja
meg velünk Zsuzsanna.

A fiatal házaspár mosolyog-
va veszi át a gyermekeknek
szánt ajándékot Köcse Tibor
polgármestertõl, aki a fiatalasz-
szonynak virágcsokorral is ked-
veskedik.

– Köszönöm a családnak,
hogy a falu fejlesztési program-
jában ilyen aktívan részt vállal-
nak és követendõ példát adnak
a többi fiatal család számára. Hisz'
nekünk célunk, hogy minél
több fiatalt hozzunk a faluba,
az itt született fiatalok pedig
ne hagyjanak el minket, ha-
nem a falu közösségében kép-
zeljék el a jövõjüket. Örvende-
tes dolog, hogy ilyen szép
számmal élnek a körünkben
gyermekek, hiszen ez jelenti a
település jövõjét – fogalmazott
a falu polgármestere.

Farsang Lajos

Az adventi három hetet
meghaladó projekt az

5.
osztályosainak karácsonyi mû-
sorával záródott. Közremûkö-
dött az iskola énekkara is a ka-
rácsonyi hangulat megterem-
tésében. A gyerekek átéléssel,
szívvel-lélekkel jelenítették meg
a kis Jézus születésének körül-
ményeit. A lelkünk megtelt áhí-
tattal, s úgy éreztük, megtisz-
tulva várhatjuk a karácsonyt, hi-
szen az advent jelentése „eljö-
vetel”, az úr eljövetele, amire a
karácsonyt megelõzõ 4 héten
át készülünk, várunk. A mûsor
nemcsak a várva várt kis Jézus
születését mutatta be, hanem
az advent egyik legfontosabb
üzenetét is tolmácsolta a nézõk-
nek. Az adventi koszorú gyer-
tyái egy-egy fogalmat szimboli-
zálnak, s ezek, a hit, a remény,
a szeretet és az öröm, nem hal-
hatnak ki az emberek szívébõl.

A karácsonyt megelõzõ vá-
rakozás idõszaka is megtelt tar-

Egervá-
ri László Általános Iskola

Ünnep Egerváron

Adventi koncert a templomban.

„Illik a falufiatalító programba”
Nagypáli polgármestere a hármasikreket köszöntötte

talommal. Minden hétfõn ka-
rácsonyi zenével, s fahéjas, na-
rancsos aromával készült teá-
val várták a pedagógusok a ta-
nulókat, s rövid ünnepélyes
mûsor keretében meggyújtás-
ra került minden alkalommal
eggyel több gyertya, s a világí-
tó gyertyák számának növeke-
dése szimbolizálja a növekvõ
fényt, amelyet Isten Jézusban a
várakozónak ad karácsonykor.

Advent 2. vasárnapján, de-
cember 4-én, délután 14 óra-
kor a Mikulás-ünnepségre ke-
rült sor. Még aznap, 17 órai
kezdettel Egerváron, a templom-
ban muzsika csendült fel. A
Pálóczi Horváth Ádám Alapfo-
kú Mûvészetoktatási Intézmény
adventi koncertjét nagy számú
közönség tisztelte meg. S az eger-
vári zeneiskolás gyermekek szü-
leinek köszönhetõ, hogy a kon-
certen részt vehettünk, hiszen
hatalmas lelkesedéssel és ener-
giával szervezték ezt a valóban
színvonalas programot.

Az elmúlt hetek hideg idõ-
járását magukba szívták a
templom falai, szükség volt
egy kis forró teára, sütemény-
re. A lélek melegítésérõl a
templomban megszólaló zene
gondoskodott. Pillanatok alatt
megfeledkeztünk a hidegrõl! A
karácsonyvárás bensõséges él-
ményét idézték fel bennünk a
fellépõ zeneiskolás növendé-
kek, tanáraik; köztük szép
számmal egerváriak is.

A koncerten fellépett az If-
júsági vonószenekar, a Con
fuocco, és az Animato trio ka-
maraegyüttes, egy hegedûtrió,

egy gordonka-kvartett, gitár-
duó, fuvoláztak, trombitáltak...
Többen meggyõzõdtünk arról,
hogy nemcsak a zene, de a
templom akusztikája is kiváló!

Az estét a Pálóczi Horváth
Ádám Zeneiskola leánykara
szép Mária énekekkel koro-
názta meg. A közönség nagy
lelkesedéssel énekelte velük
együtt a Gyújtsunk gyertyát
címû dalt.

A templomból kifelé menet
egy kicsit fázósan, de feltöl-
tõdve kérdezgették: jövõre is
lesz ilyen élményben részünk?

Sz.M.
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Az év legszebb ünnepének
közeledtével egyre nagyobb a vá-
rakozás. Nem volt ez másképp

sem, ahol egymást
érték a különféle rendezvények.

December 18-án karácso-
nyi ünnepséget szerveztek Lak-
hegyen, ahol a faluházban gyûl-
tek össze az emberek, hogy
megnézzék a helyi csoportok
elõadásait.
szavai után a helyi óvodások
léptek a színpadra (képünkön)
és verseket, énekeket, és egy
rövid színdarabot adtak elõ.

Lakhegyen

Kondor Anett

Ünnep Lakhegyen
Ezután a helyi fiatalok követ-
keztek versekkel, valamint egy
kis történettel, aminek a végén
a mogorva öreg katona szívébe
beköltözött a szeretet és az
ünnepi hangulat. A mûsort

karácsonyi dalai,
majd a
elõadása zárta.

Az elõadás végén nem sie-
tett senki haza, hiszen a szer-
vezõk forró teával, és egy kis
harapnivalóval vendégelték meg
a jelenlévõket.

Tóth Beatrix
Lakhegyi Daloskör

gy.g.

El Camino. Sokszor és so-
kat hallottunk már róla. Az út
nyolcszáz kilométer, szélben,
sárban, égetõ napsütésben,
szakadó esõben. Gyalog. Az Út.
Születéstõl, a halálon át, a fel-
támadásig. Boldog, aki megjár-
ta. S, boldog, aki – ha közvetve
is – részese lehet.

A minap a köz-
ségháza nagytermében talál-
koztunk és
nejével, , akik a

és a település
meghívására dia-

vetítéssel egybekötve számol-
tak be nem mindennapi ka-
landjaikról.

Az ÚT, amiért képesek em-
berek milliói elhagyni ottho-
nukat 30-35 napra. Vajon mi
inspirálja õket erre? A kisza-
kadás vágya a hétköznapokból,
vagy egy-egy betegséget köve-
tõ felgyógyulás? Hálaadás a tes-
ti gyötrelmektõl való szabadí-
tásért, a hitbeli szabadságért?
László és Marika több hóna-
pon át cipelte a betegség sú-
lyos keresztjét. A felgyógyulást
követõen döntöttek: végigjár-

nemesapáti

Fincza Lászlóval
Marikával Ne-

mesapáti Nyugdíjasok Egye-
sületének önkor-
mányzatának

Az El Camino Nemesapátiba vezetett
ják az utat, megteszik a 800
kilométert (edzésként Kisbu-
csáról túráztak az apáti hegye-
kig). 2010. májusában elindul-
tak Kisbucsáról, hogy részt ve-
gyenek egy „fapados utazáson”.

Mirõl szól ez az út? – tették
fel többen a kérdést a ne-
mesapáti élménybeszámolón.

Nehéz ezt egy szóval, vagy
egy mondattal megválaszolni –
hangzott a felelet. – Az út szól
a pár soros magányról, a hitrõl,
a tûrõképességrõl, az akarat-
erõrõl. Hiszen a zarándokúton
találkoztak 72 éves „öregem-
berrel”, látássérülttel, mozgá-
sában korlátozottal.

Útjuk elején szökkent szár-
ba a búza, zöldellt az akác; új-
jászülettek, amint átkeltek a
Pireneusokon, megtanultak új-
ra élni, amikor majd 800 mé-
tert ereszkedtek le a hegyge-
rincen, s gyermekként csodál-
ták a katedrálist… és õk men-
tek tovább, hogy meghalva új-
jászülessenek a világ végén, az
óceán partján.

Az út véget ért? Nem, az út
újra kezdõdött. Van-e tanulsá-
ga az útnak? Nincs. Az akác el-

virágzott, a búzát learatták; va-
gyis nem kell sok minden ah-
hoz, hogy az ember boldog

legyen, még akkor sem, ha ha-
za kell jönni Kisbucsára…

Horváth László

A közeljövõben
megtörténik a
határig húzódó hegyi földutak
rendbetétele. Közfoglalkozta-
tásra idén nem lesz pénz, az
éves költségvetés pedig úgy le-
csökkent, hogy önállóan nem
tudnak fejleszteni.

– A faluban mûködõ cégek
támogatják a Gyûrûs Község
Polgáraiért Közalapítványt, mely
szervezet segítségével szeret-
nénk településfejlesztésre pá-
lyázni. Örülünk, hogy gépjár-
mûadó idén még az önkor-
mányzathoz folyik be, amit egy
kisebb pályázathoz önerõként
tudunk felhasználni. Mikrovál-
lalkozásként szeretnénk egy
foglalkoztató épületet létre-
hozni, ahol 2-3 fõnek tudnánk
munkát biztosítani – vetített elõ-
re polgármester.

Gyûrûsön
zalaistvándi

Bertalan Tibor

Térfigyelõ Gyûrûsön

A településen már régi óhaj
a 19. században épül Szent-
háromság római katolikus
templom felújítása, melyre szin-
tén pályázati lehetõséget ke-
resnek. Az alapítvány segítsé-
gével a szükséges engedélyek
beszerzése után február-már-
cius hónapokban megtörténik
a település térfigyelõ kamera-
rendszerének kiépítése, mellyel
az utóbbi idõben megszaporo-
dó lopásokat, betöréseket kí-
vánják visszaszorítani. Továbbá
április végére várják a lapunk-
ban már ismertetett Leader-pá-
lyázat eredményét, melynek si-
kere esetén 45 fõ (hátrányos
helyzetû) 90 órás bionövény-
termesztõ képzésen, 12 fõ hul-
ladékgyûjtõ és - szállító szak-
mai oktatásban részesülne.

Pataki Balázs

Fincza László és neje.

Régi óhaj a római katolikus templom felújítása.
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Vöckönd

Kiss József
– Hogy telt az elmúlt év a

településen?

kistelepülés. El-
kezdõdött egy új év, kíváncsiak
voltunk, hogy élték meg az el-
múlt esztendõt a faluban. Ez-
zel kapcsolatban faggattuk

polgármestert.

– Elsõdlegesen a kötelezõ
feladataink ellátásához kellett
biztosítanunk a forrásokat, itt
megemlítve az oktatás, az egész-
ségügy és a közigazgatás támo-
gatását, illetve a kötelezõ és
önkéntes társulásokat. A szol-
gáltatások minõségi javulásá-
hoz a központi település(eke)t
kell fejleszteni, tavaly többek
között hozzájárultunk a közös
fenntartású KEOP Társulás víz-
minõség javítási munkálatai-
hoz és a pókaszepetki iskola
felújításához is. A falu költség-
vetése szûkös, 8,8 millió forint-
ból nem sokat tudunk telepü-
lésfejlesztésre fordítani, de nyil-
vánvalóan az is fontos feladat.
Az anyagi helyzetünk miatt így
inkább azt az elvet valljuk,
hogy egyik évben inkább nem
költünk, sprórolunk, hogy a
következõben több jusson egy

A kis település nagy programja volt a kistérségi túraverseny.

„Nem veszünk fel hitelt, inkább várunk egy évet…”
Vöcköndi évértékelés

fejlesztésre. 2011-ben egyik ut-
cánk 400 ezer forintos ráfor-
dítással újult meg, és új burko-
latot kapott. Három éve terv-
ben volt, hogy a helyi értéke-
ket megmentjük az utókor szá-
mára, és tavaly Leader-pályázat
keretében sikerült felújítani a
településen található hét kõ-
keresztet is. Ezek a pályázatok
utófinanszírozottak, így meg
kell elõlegezni a ráfordított
összeget, ezért már várjuk,
hogy hozzájussunk a pénzhez,
ami egy következõ pályázathoz
adhat alapot…

– Igen, a minisztériumtól
jött egy felhívás a mezõgazda-
sági utak pályázati segítséggel
történõ felújításához. A határ-
idõ szûkös, de szakértõkkel,
tervezõkkel megpróbáljuk ön-
erõ biztosításával beadni a je-
lentkezést. Egy biztos: a tele-
pülés fejlõdése érdekében
olyan hitelt nem fogunk fel-
venni, ami adósságokba dön-
tené a falut. Idén is szeretnénk
a közös intézményeinket meg-

– Ezek szerint már van is
terv, hogy mire pályáznak kö-
vetkezõkben?

felelõ színvonalon mûködtet-
ni, és a saját programjainkat
sikeresen megrendezni. Az ön-
kormányzat helyzete annyiban
lett könnyebb, hogy sok fel-
adatot, rendezvényszervezést
átvállal civil szervezetünk, a Fi-
atal Családosok Egyesülete,
mellettük az itteni szõlõhe-
gyen vett területet a Göcsej
Természetvédelmi Alapítvány,
amely már a település életé-
ben is meghatározó szerepet
játszik. Ugyanakkor a Kemend-
ollári Tûzoltó Egyesület szin-
tén folyamatosan jelen van
rendezvényeinken, õket is tá-
mogatjuk és baj esetén mi is
számíthatunk rájuk.

– A környezõ települések-
rõl is szép számban érkeznek
gyermekek hozzánk, így õket
is vendégül láttuk hagyomá-
nyos farsangi ünnepségünkön,
s a település magját képezõ
idõseket pedig április elsõ hét-
végéjén meglepetés produkció-
val köszöntöttük. Rendszere-

– Milyen programok zaj-
lottak 2011-ben Vöcköndön?

sen részt veszünk a kistérségi
társulás rendezvényein, tavaly
egy nagy feladatot, a túraver-
seny megrendezését vállaltuk
fel, ami nem kis feladat volt, hi-
szen 14 csapatot kellett ven-
dégül látni, és a versengés so-
rán útbaigazítani. A búcsút
felváltó falunapunk tavaly is
sok embert vonzott, melyet
mindig próbálunk tartalom-
mal megtölteni. Az év végén
pedig a Mikulás ünnepség és
az óévbúcsúztatás jelentett
programot.

– Örömünkre szolgál, hogy
elindult egy fiatalodási folya-
mat, hiszen demográfiai mély-
hullámban voltunk hosszú éve-
ken keresztül, így év végén
örömmel adtunk át 3 újszülött
gyermeknek egyszeri támoga-
tást és reméljük lesz még ilyen
alkalom. Új programként idén
nyáron az itt élõ német házas-
párnak köszönhetõen kézmû-
ves és német nyelvi tábort sze-
retnénk tartani.

– Milyen a jövõkép?

Pataki Balázs

2011 december 23-án 18
órai kezdettel került sor a kará-
csonyi mûsorra a

faluházban. Óvodásoktól
kezdve szinte minden korosz-
tály részt vett az ünnepség szer-
vezésében, vagy szereplõként,
vagy a dekoráció elkészítésében.

Az elõadás középpontja a
kis Jézus születése, s a láto-
gatók milyen módon jutnak el
hozzá, s milyen akadályokkal
kell megküzdeniük. A téma ta-
lán kissé szokatlan, mert a
színdarabban rablók is szere-

vasboldogasz-
szonyi

Ünnepeltek Vasboldogasszonyban

pelnek, akiknek mindegy,
hogy a kincset kitõl szerzik
meg, de a királyokat ez sem
akadályozza meg abban, hogy
eljussanak Betlehembe, a kis Jé-
zus születését megünnepelni.

A kicsik verset mondtak, a
népdalkör énekelt, s különbözõ
korosztályú csoportok tánca
foglalta keretbe a mûsort. A vé-
gén égõ gyertyával a kézben a
közönséggel együtt énekeltek
a szereplõk, aztán az önkor-
mányzat teával és süteménnyel
kínálta a megjelenteket.

Minden korosztály szerepelt.
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Praktikusan együtt tartotta
az évi rendes közmeghallgatást
és a karácsonyi mûsort decem-
ber 16-án ön-
kormányzata. Az alkalomhoz il-
lõ mûsort Angyali Üdvözlet
címmel a pethõhenyei

tanár vezetésével mû-
ködõ csonkahegyháti

reneszánsz táncegyüttes ad-
ta. A középkori dallamokra
elõadott karácsonyi mûsoruk-
kal – amelybe bevonták a ven-
dégeket is – nagy sikert arattak
a csonkahegyháti fiatalok. Az
összegyûltek a mûsort követõ-
en, az elõadókkal együtt, disz-
nótoros vacsora mellett ünne-
peltek. A várakozásoknak meg-
felelõen a kettõs rendezvé-
nyen szép számmal megjelen-
tek a falu lakói. Általában ne-
héz „kimozdítani” otthonról az
embereket, ám ezúttal a lakos-
ság negyede eljött a faluház
dísztermébe.

polgármester
beszámolójában nem kerülget-
te a kását, beszámolt a mintegy
5 millió forintos helyiadó-kint-
levõségrõl, amelynek az önkor-
mányzat büdzséjében lenne a
helye, hiszen megannyi cél tel-
jesülése várat magára. Az ösz-
szeg annak ismeretében na-
gyon magas, hogy évente 2-3
millióra tehetõ átlagosan a ki-

Pethõhenye

Borsos
Miklós

Saltarel-
lo

Deák István

Reneszánsz tánc és közmeghallgatás
Pethõhenyén az önellátás fontosságát hangsúlyozzák

Pethõhenyén a csonkahegyháti Saltarello reneszánsz tánc-
együttes adott mûsort.

vetett helyiadó. Ezért várható-
an nem kerülhetõ meg az el-
maradt, esetenként többéves
kintlevõség behajtása, hiszen
ebbõl kell finanszírozni a köz-
világítást, az önkormányzati
utak karbantartását, az önkor-
mányzati és a közösen fenntar-
tott gyermekintézmények mû-
ködtetését és további feladato-
kat – világlott ki a felvetõdött
kérdésekre adott válaszból.
Ugyanakkor az önkormányzat
felelõsen gazdálkodik, hiszen a
település sosem volt „adóslis-
tán” és a tavalyi évet a lekötött
megtakarításokkal együtt mint-
egy ötmillió forintos tartalék-
kal zárták. Ez a fejlemény an-
nak köszönhetõ, hogy a tele-
pülésen már korábban megtet-
ték azokat a drasztikus lépése-
ket, amelyeket másutt is meg
kellett volna tenni. Nem sza-
bad „ész nélküli” fejlesztések-
be bocsátkozni, utalt rá Deák
István polgármester. A legfon-
tosabb és teljesíthetõ feladatok
elvégzése viszont, amelyekbe
belevágtak, sikerrel végzõdtek.
Pozitívumként értékelte a pol-
gármester, hogy a faluban nö-
vekszik a lélekszám, szemben
az országos tendenciával. Be-
számolójában kitért a segélye-
zés kérdésére és a lakosság ela-
dósodásának problémáira is.

Figyelmeztetett rá, hogy a ház-
táji gazdaságok mûködése el-
engedhetetlen a jövõben, be
kell rendezkedni minél maga-
sabb szinten az önellátásra. A
telkek lehetõvé tennék a zöld-
ségféle és a kisebb húsállatok
tartását, nem kell félni e több-
letvállalástól, bele kell fogni,
meg fog térülni. Egy-egy család
szintjén évi száz vagy akár
több százezer forintos nagy-
ságrendû megtakarítás érhetõ
el. Sajnos két generáció is „ki-
esett” az otthoni gazdálkodás-
ból az elmúlt évtizedek alatt,
és legfõbb ideje, hogy vissza-
térjünk hozzá, helyes választ
adva a világméretben jelentke-
zõ problémákra. Óva intett az
átgondolatlan hitelek felvételétõl,
annál inkább, mivel manapság
szinte senki nem tudhat magá-
nak száz százalékosan biztos
munkahelyet. A jelek szerint már
e környéken is megjelent az
uzsorahitelezés, amelyet minden
eszközzel el kell kerülni.

– Az idõs korosztály ka-
tasztrofális állapotban van –
hangzott el. – Több családnak
problémát okoz a közmûszám-
lák kifizetése. Ahol tudunk és
indokoltnak látjuk, ott segí-
tünk! Ennek ellenére elõfor-
dult, hogy kikapcsolták a köz-
mûszolgáltatást. A rászorulók-
nak csak mintegy 50 százaléka
igényli a segítséget. Az ön-
kormányzat kéri, hogy a segít-
ségnyújtáshoz járuljanak hozzá
a családok a saját erejükkel is,
például a tûzifa feldolgozá-
sával, hiszen ez nem jár, ha-
nem adható, és az a legkeve-
sebb, hogy a segélyezettek ma-
guk is tegyenek a jobblétükért.

A megjelentek tájékoztatást
kaptak a közmûszolgáltatások-
ról és a díjaknak az állami aján-
lások szerinti emelésérõl is.
Eszerint a kommunális adó a
szemétszállítási költség draszti-

kus emelése miatt az idén 12
ezer forint lesz évente, csalá-
donként a belterületen, a kül-
területen azonos marad a ta-
valyi szinttel. Egyébként, mivel
az önkormányzat kötött szer-
zõdést a szolgáltatóval, ez ol-
csóbb megoldást jelent, mint
azon településeken, ahol a la-
kók közvetlenül szerzõdnek. A
Zalavíz szolgáltatásával kap-
csolatban egy szolgalmi jogi
ügy vár tisztázásra a

levõ vezeték kérdésében.
Az önkormányzat sajátos

problémája a jelentõs méretû
külterület, amelynek az útháló-
zatát fenntartani nagy költség-
gel jár. A külterületi közvilágí-
tás fejlesztése szükséges is a
közlekedés és a közbiztonság
megõrzése érdekében, a reális
fajlagos költségeken belül.

Az önkormányzat vis maior
pályázat révén kétmillió forin-
tot nyert a a
nyári felhõszakadás következ-
tében megcsúszott partoldal
helyreállítására. Az út végleges
helyreállítását az idõjárástól
függõen végzik el.

A közpénzeken az idén is
minden eszközzel spórolnak
Pethõhenyén. Várhatóan a

utcában folytatják az út-
padka és az árok karbantartá-
sát. Deák István ezzel kapcso-
latban felhívta a lakók figyel-
mét, hogy idejében mérjék fel
az ingatlanjukra vezetõ át-
ereszek állapotát.

Szóba került az új önkor-
mányzati törvény szerint vár-
ható körjegyzõségi csatlakozás
kérdése is, amelyrõl Pethõ-
henye a pozitív költségvetése
révén jó pozícióban tárgyalhat.
A kiépített, a helybeli emberek
ügyintézését könnyítõ infor-
matikai rendszer más települé-
si kapcsolatrendszerek számá-
ra is példaadó lehet.

Cigányhe-
gyen

Szijácsmáni úton

Dó-
zsa

Farsang Lajos

Az
bevezetésre

került a kompetencia
alapú oktatás, ennek
kapcsán advent idõ-
szakában az egész
óvoda együtt várta a
Mikulást. A készülõ-
dés a csoportszobák
feldíszítésén túl az
ünnep bensõségeseb-
bé tételét is jelentet-
te. Az Egervári L. Ált.
Isk. tanulói kedves-
kedtek mûsorukkal az
óvodás gyermekeknek.

A témahét követ-
kezõ lépése a kará-
csonyvárás volt. Az ad-
venti naptár segítsé-
gével figyeltük az ün-

egervári óvo-
dában

Így készültek az ünnepre

nep közeledését, valamint az
adventi koszorún „növekvõ”
fény is jelezte számunkra az
idõ múlását. Minden kisgyer-
mek igyekezett és nagy szere-
tettel készítette el karácsonyi
ajándékát szüleinek, sajátította
el a verseket és énekeket. A
nagycsoportos óvodások mé-

zeskalácsot készítettek az óvo-
da többi csoportjának, mellyel
az ünnep napján kínálták õket.
A betlehemes játék a nagy, il-
letve a középsõ csoportosok
elõadásában kelt életre.

óvodapedagógusok

Németh Gáborné,
Vargyainé Antal Ildikó

Mézeskalácsot készítettek.
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Döntés született arról, hogy
közel három évtizeddel a meg-
szüntetés után 2013 január ele-
jével visszaállítják a járási köz-
igazgatási rendszert. Termé-
szetesen nem a régi formában
és értelemben, hiszen 1984
óta sok minden történt a köz-
igazgatásban, nem beszélve ar-
ról, hogy lezajlott egy rend-
szerváltás is.

A cél egy olyan modern
járásrendszer kialakítása,
amely hozzájárul a jelenlegi
közigazgatásnál alacsonyabb
költséggel és hatékonyab-
ban mûködõ rendszer létre-
jöttéhez.

Hogy áll ez a folyamat? Er-
rõl kérdeztük kor-
mánymegbízottat, a

ve-
zetõjét

– Ez a lépés a területi ál-
lamigazgatás újraszervezésé-
nek kiemelkedõ része. Ennek
révén sor kerül az államigaz-
gatási feladatok területi szer-
vekhez való telepítésére. A kor-
mány ily módon szétválasztja
az állami és önkormányzati
feladatokat. Erre azért van
szükség, mert sok ügy intézése
eddig nem a megfelelõ helye-
ken történt. A tervek szerint
valamennyi járási székhelyen
lesz kormányablak, de még
ezeken kívül is.

Rigó Csaba
Zala Me-

gyei Kormányhivatal
.

– Mi a konkrét cél a járá-
sok kialakításánál?

A járások reneszánsza
– Zalában hat járást alakí-

tanak ki. Sok ez, vagy kevés?

– Már ismert az egyes já-
rásokhoz tartozó települé-
sek listája. Véglegesnek tekint-
hetõ ez?

– Szerintem éppen elég.
Felvetõdött Hévíz és Zalakaros
neve is, de Keszthely és Nagy-
kanizsa közelsége nem indo-
kolta, hogy e két kisváros is já-
rási székhely legyen. Zalaeger-
szeg, Nagykanizsa, Keszthely,
Zalaszentgrót, Lenti és Letenye
elhelyezkedése megfelel annak
a kívánalomnak, hogy a járási
székhely hatásköre egy 30 km-
es körzetet lefedjen. Ebbõl a
szempontból egyedül Letenye
sorsa lehetett kérdéses, de
nagyon sok más indok viszont
a Mura-menti kisváros mellett
szólt. Ha megnézzük, e hat le-
endõ járási székhelyen vannak
olyan intézmények, (munka-
ügyi hivatal, okmányiroda, föld-
hivatal, stb.), amelyek eddig is
államigazgatási feladatokat lát-
tak el.

– A településeknek január
végéig volt lehetõségük arra,
hogy észrevételeiket megte-
gyék. Gyakorlatilag alig volt ki-
fogás. Pacsa – véleményem
szerint – joggal kérte, hogy
Keszthely helyett Zalaeger-
szeghez tartozzon, hiszen a
megyeszékhelyre naponta 30,
míg a Balaton-parti városba
csak 10 buszjárat van, de

Rigó Csaba: – A hat zalai járás éppen elég.

egyéb nyomós érvei is voltak.
A települések képviselõ-tes-
tületeinek minõsített többség-
gel kell dönteni arról, ha nem
az eredeti besorolás szerinti
járáshoz akarnak tartozni. Ami
biztos: az országban összesen
175 járás lehet. Ha az ere-
detitõl eltérõt szeretnének, ak-
kor javaslatot kell tenni arra,
hogy melyik helyett.

– Februárban megkezdõ-
dik a törvénykezési munka, jú-
nius végéig meg kell alkotni a
jogszabályt. A második félév-
ben kerül sor a járási hivatalok
felállítására, hogy 2013 január
1-tõl zökkenõmentesen meg-
kezdõdhessen a munka.

– Mi a további menetrend?

E.E.

A leendõ zalaegerszegi
járás települései:

Alibánfa, Almásháza, Al-
sónemesapáti, Babosdöbré-
te, Bagod, Bak, Baktüttös,
Becsvölgye, Bezeréd, Boc-
földe, Boncodfölde, Böde,
Búcsúszentlászló, Csatár,
Csonkahegyhát, Csöde, Dob-
ronhegy, Egervár, Gellénhá-
za, Gombosszeg, Gõsfa,
Gyûrûs, Hagyárosbörönd,
Hottó, Iborfia, Kávás, Ke-
mendollár, Keménfa, Kisbu-
csa, Kiskutas, Kispáli, Kus-
tánszeg, Lakhegy, Lickóva-
damos, Ligetfalva, Milejszeg,
Misefa, Nagykapornak, Nagy-
kutas, Nagylengyel, Nagypá-
li, Nemesapáti, Nemeshetés,
Nemesrádó, Nemessándor-
háza, Nemesszentandrás, Né-
metfalu, Orbányosfa, Or-
mándlak, Ozmánbük, Padár,
Pálfiszeg, Pethõhenye, Pet-
rikeresztúr, Pókaszepetk, Pö-
löske, Pusztaederics, Puszta-
szentlászló, Salomvár, Sár-
hida, Söjtör, Szentkozma-
dombja, Teskánd, Tilaj, Tó-
fej, Vasboldogasszony, Vas-
pör, Vöckönd, Zalaboldogfa,
Zalacséb, Zalaegerszeg, Za-
laháshágy, Zalaistvánd, Zala-
lövõ, Zalaszentgyörgy, Za-
laszentiván, Zalaszentlõrinc,
Zalaszentmihály, Zalatárnok.
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Tizenhárom éve indítot-
ták el a

programsorozatot,
mellyel nem titkolt cél, hogy
a téli estéken hasznos in-
formációkkal lássa el, és ese-
tenként szórakoztassa a falu
lakosait.

– Folyamatosan tartjuk a
kezdeti célkitûzésünket, hogy
a kemendollári emberre jel-
lemzõ életvitelhez hozzunk
olyan ismereteket, amikbõl a
családok és a környezetük egy-
aránt hasznosítani tud. Évente
meghatározzuk azokat a prog-
ramokat, amikkel még széle-
sebb igényt tudunk kielégíte-
ni. A falvak lakóit számos külsõ
inger éri, melyekkel szakembe-
rek nélkül nehéz megbirkózni,
ezért kerestük fel az egyes
témákban leginkább szakava-
tottakat, hogy ismereteikkel,
tanácsaikkal segítsék a helybe-
lieket. A település nagy kiter-
jedésû, így aki nehezebben
mozog, annak lehetõség sze-
rint próbálunk segíteni, és a
falugondnoki autóval elhozni.
A falu tíz százaléka mindig
részt vesz az elõadásokon, ami
jól szemlélteti az aktív közös-
ségi életet – fejtette ki

polgármester.
A programsorozat nyitó

elõadása január 16-án a falusi
élettér védelmével, a falu érté-
keinek és a földnek felhasz-

Kemendolláron Dol-
lári esték

Ko-
ronczi László

Elkezdõdött…
nálási lehetõségeivel foglalko-
zott, melyrõl a település adott-
ságait leginkább ismerõ agrár-
mérnök elõadó,
falugazdász beszélt a jelenlé-
võknek. A következõ hétfõn,
23-án este pedig

fõorvos volt a Dollári es-
ték vendége, aki korunk egyik
népbetegségérõl, a csontritku-
lás kialakulásáról, és annak
megelõzésérõl osztotta meg
tapasztalatait, ismereteit a hall-
gatósággal.

– Évek óta visszatérõ prob-
léma, hogy az emberek nem
akarják az egyéb bajaik mellett
komolyan venni ezt a betegsé-
get. A csontritkulás nem egy
látványos betegség, panaszokat
csak nagyon elõrehaladott stá-
diumban okoz. Hatékonyan
csak akkor lehet kezelni egy
betegséget, ha azt idõben fel-
ismerjük, késõbb már anyagi-
lag is többe kerül a kezelés.
Örömmel vesszük azokat a fel-
kéréseket, amikor a lakosság
körében is bõvíthetjük az is-
meretanyagot, melynek kö-
szönhetõen könnyebb a meg-
elõzés, orvoslás is. A csontállo-
mány 60-80 százalékát örököl-
jük, a többit az életmód, kör-
nyezeti ártalmak, betegségek
befolyásolják. Sajnos a lakos-
ság 10 százalékánál megjelenik
ez a betegség, az itt végzett
szûrõvizsgálatokon a csontok

Szabó Gyula

dr. Spengler
Beáta

állapotát vizsgáljuk, és eseten-
ként tanácsot adunk a további
kezelésekre – árulta el dr.
Spengler Beáta, akinél az elõ-
adás elõtt és után többen is
részt vettek a díjmentes csont-
ritkulás mérésen.

Január 30-án a település
egészségügyi helyzetének leg-
inkább ismerõje,

háziorvos tartott elõadást
a leggyakoribb betegségekrõl
és felhívta a figyelmet azok
megelõzésére. A további prog-
ramok között az érdeklõdõk
ötleteket kaphatnak kertjeik
ápolásához, szépítéséhez, s a
környéken népszerû legcsen-
desebb sport, a horgászat
kedvelõi is jó tanácsokhoz

dr. Szabó Lí-
via

juthatnak. Természetesen idén
is illeszkedik a programba a
közmeghallgatás, melyen a te-
lepülés vezetõi várják a lakos-
ság ötleteit, észrevételeit, és a
Vöröskereszt helyi alapszer-
vezete is szintén februárban
tartja következõ ülését. A civil
szervezetek báljaként elindult
farsangi mulatság a település
életében aktív, és segítõ em-
berek, közösségek megbecsü-
lése, mely eseményen kivéte-
lesen nem a munkáé, hanem
az önfeledt szórakozásé a fõ-
szerep. Az idei 12 estét kitöltõ
programot a márciusi nyugdí-
jas találkozó és a mindig derûs
borverseny zárja.

Pataki Balázs

Négy részbõl álló elõadás-
sorozat indult

szerve-
zésében
címmel január 11-én a telepü-
lésen. Elsõ alkalommal az
egészséges testmozgásról tar-
tott elõadást
gyógytornász, akitõl a jelenlé-
võk megtudhatták, hogy a
rendszeres mozgás milyen ha-
tással van a szellemi teljesít-

Alibánfa Fejlõ-
déséért Közalapítvány

Egészséges életmód

Kapocsi Nikolett

Elõadások a testi és lelki egészségért Alibánfán

ményre. Az elõadás második
felében munkahelyen és ott-
hon is elvégezhetõ tornagya-
korlatokat tanultak a jelen-
lévõk.

Január 25-én, szerdán
címmel

, a megyei kór-
ház pulmonológiai osztályá-
nak dietetikusa tartott elõ-
adást, melyre a falu több mint
öt százaléka volt kíváncsi. A

Egész-
séges táplálkozás Mo-
nori Krisztina

hallgatóság ötleteket hallott az
egészséges életmód követésé-
hez, mely a helyes étrend, fi-
zikai aktivitás, lelki egészség
és a szûrõvizsgálatok elemeire
épül. A szervezõknek köszönhe-
tõen a jelenlévõket az elõadás
után csupa-csupa egészséges
ételbõl álló kóstoló is várta.

Február 7-én a

lesz a téma, amirõl
fog

Káros szen-
vedélyek egészségkárosító ha-
tása Ma-
gyarné dr. Huszár Tünde

beszélni, majd egy pszicholó-
gus segítségével a

hallhatnak ismereteket az ali-
bánfaiak. Egy kicsit más témá-
ban az

fel-
kérésére január 27-én

büntetõjogász tartott
elõadást, ahol többek között
szó volt az új Polgárõr Törvény
elõírásairól is.

Lelki és
fizikai egészség kapcsolatáról

Alibánfa Közbiztonsá-
gáért Polgárõr Egyesület

dr. Kol-
tai Tibor

-pb-

Sebestyén Gyula
késes, mûköszörûs és kulcsmásoló

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

Nyitva tartás:
H-P: De.: 8.00-12.00

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

Monori Krisztina élvezetes és hasznos elõadást tartott.

Fontos a népbetegségnek számító csontritkulás megelõzése,
szûrése.
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Fõzni jó!

Laci barátomnál már 5
évvel ezelõtt véget ért egy
korszak. „A bablevest eszek
lekváros buktával, fazékból,
éjfélkor” korszak. Kényte-
len volt lemondani errõl a
férfiak számára örömteli te-
vékenységrõl, mert pocako-
sodni kezdett. A pocak ön-
magában még nem zavarta.
Amikor viszont a barátjával
elmentek kosarazni, az elsõ
öt perc után nem bírta to-
vább. Na, ez már zavarta!

Elkezdett fogyókúrázni.
El is tûnt a pocak, majd egy
nagyobbat sikerült vissza-
hízni. Ez így nem lesz jó!
Semmi értelme nem volt sa-
nyargatnom magam, ha
most rosszabb a helyzet,
mint volt. Ezért a fogyókúra
helyett elkezdett odafigyel-
ni arra, hogy mit eszik. En-
nek hatására számunkra
furcsa szokásokat kezdett
felvenni, amiket mindig kö-
vetkezetesen betartott. Gyak-
ran nem is álltuk meg, hogy
ne nevessünk ezeken a sza-
bályokon. Számunkra hihe-
tetlennek tûnt, hogy ezzel
fogyni fog. Lacinak mégis
sikerült. Ehhez az is kel-
lett, hogy elkezdett fõzni.
Hihetetlen, de fõzni kez-
dett azért, hogy igazán fino-
makat tudjon enni, amitõl
fogyott.

Január elején, amikor ta-
lálkoztunk, ezért is lepett
meg. Mintha felkapott vol-
na pár kilót.

– Ez meg mi, híztál?
Laci a hasára nézett,

majd nevetve mondta: –
Nem, csak most hasra gyú-
rok vazze! Karácsonykor
olyat is ettem, amit nem kel-
lett volna. Akkor még én se
mondhattam nemet….

Mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Gyúrúnk vazze…

Nemrégiben avatták fel
a korszerû új

bölcsõdét, amely jelenleg egy
csoporttal mûködik. Folynak a
beiratkozások – tudtuk meg

polgármester-
tõl. Az intézményben összesen
két csoport indítására nyílik
lehetõség, így nyitott ajtóra ta-
lálnak a szülõk, akik elhelye-
zést keresnek apró gyermekük
számára. Még mintegy 12 gyer-
mek felvételére van lehetõség.
A és

közti térségbõl várják a pi-
cinyeket. Már

és Egerszegrõl is jár ide
bölcsõdés gyermek, határt gya-
korlatilag csak a szülõk teher-
vállaló képessége jelent.

– Térítési díjat nem veze-
tünk be, csupán az étkezési dí-
jat kérjük a szülõktõl, bár ne-
héz gazdasági helyzetben va-
gyunk. Ahhoz, hogy a szülõk
visszatérhessenek a munka vi-
lágába, lehetõséget kell bizto-
sítani számukra a gyerekek el-
helyezésére. A településen kí-
vül élõk közül azok számára
biztosíthatunk elsõbbséget, akik

Za-
laszentivánon

Dormán Miklós

Zalaegerszeg Zalaszent-
grót

Nagykapornak-
ról

Még van felvétel
– a zalaszentiváni bölcsibe

Varga Petra kisgyermeknevelõ az apróságokkal foglalkozik az
új bölcsõdében.

vállalják, hogy késõbb közokta-
tási intézménybe is Zalaszent-
ivánra járatják a gyermekeiket

– osztotta meg velünk Dormán
Miklós polgármester.

(farsang)

Felújítják a
sportöltözõt. A munkálatok
már tavaly december elején
meg is kezdõdtek. A tervezett
feladatokat két pályázat segít-
ségével oldják meg – értesül-
tünk a fejleményekrõl

polgármestertõl.
Egy Leader-pályázat révén

az épület külsõ felújítása való-
sulhat meg, amelynek során
megjavítják a tetõhéjazatot, ki-
cserélik a nyílászárókat, vakol-
nak és elvégzik a tereprende-
zést, az öltözõ környékének
csinosítását. A Belügyminiszté-
riumnak az utánpótlás nevelé-
sével kapcsolatos pályázata se-
gítségével pedig a belsõ fel-
újítást végezhetik el. Az öltö-

zalaszentiváni

Dor-
mán Miklós

Megújul a sportöltözõ
NB I-es nõi mérkõzések várhatók Zalaszentivánon

zõben a teljes épületgépésze-
tet, azaz a fûtési és vízvezeték-
rendszert kicserélik, hiszen az
elavult, gazdaságtalan techno-
lógia javítása már nem jelen-
tene megoldást. Az energiata-
karékos megoldások jegyében
napkollektoros vízmelegítõ-
rendszert építenek be, amely-
nek révén jelentõs megtakarí-
tást érhetnek el a jövõben. A
két beruházás együttesen
több, mint 30 millió forint
bruttó összegbõl valósul meg.
A Leader-program több mint 7
millió, a Belügyminisztérium
pedig 18 millió forint támoga-
tást nyújt, amelyekhez az
önkormányzat 5 millió forint
önrészt biztosít.

A felújítás nem titkolt célja
az, hogy a jövõben akár NB I-
es futballcsapatok fogadására
is alkalmas legyen a komp-
lexum. Ez az elképzelés már
korában is megfogalmazódott,
hiszen a városkörnyék nõi NB
I-es csapata számára megfelelõ
színtér szükséges. Mint isme-
retes, csapatának
fenntartását átvette ,
a csapat mérkõzéseihez pedig
illõ színvonalú pálya dukál. A
várakozások szerint az idén
már számos rangos mérkõzés-
re kerülhet sor Zalaszentiván
megújuló pályáján.

– Bízom benne, hogy
amennyiben otthont adhatunk
az NB I-es szintû mérkõzések-
nek, a helybeli fiatalok is még
inkább kedvet kapnak és nép-
szerûbbé válik köztük a sport-
szeretet. Ezáltal a helyi után-
pótlásnevelést is szeretnénk
kicsit felpörgetni, ezzel is lehe-
tõséget biztosítani a sportked-
velõ fiataljaink számára – osz-
totta meg velünk elképzeléseit
Dormán Miklós.

A futballszezon elejére el is
készülhet az öltözõ, a belsõ
felújítás mindenképpen, ám
amennyiben a külsõ munkálatok
befejezése késõbbre tolódna,
ez nem hátráltatná a tervezett
mérkõzések megrendezését.

Nagykutas
Nagypáli

Farsang Lajos

Az idõjárás sem akadály...
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Hazai, ízletes hentesárut
és töltelékárut vásárolhatunk
a tavaly november 15-én nyílt

, a
zalaegerszegi .
A termelõi hátteret zalaeger-
szegi családi vállalkozás, a

biztosítja. A
mezõgazdasági termelés és a
kereskedelem összesen 45 fõ-
nek ad munkát.

A család 1995-tõl tulajdo-
nosa a pakodi Nándor majori
sertéstelepnek. Saját takar-
mánykeverõvel rendelkeznek,
ahol a teljes szükséges takar-
mányválasztékot elõállítják. A
termelés nagyságrendjére jel-
lemzõ, hogy 1700 anyaállattal
gazdálkodnak, ez évente 42
ezer hízósertés elõállítását te-
szi lehetõvé. Az állatok zöme
exportra kerül, de például a
szintén hazai Kométa feldol-
gozó számára jelentõs meny-
nyiségû sertést szállítanak.

A kereskedelmi forgalom-
ba kerülõ húsáru egyelõre
bérfeldolgozással készül. Egy-
re növekszik a töltelékáruk vá-
lasztéka is. A Végh Farm gya-
korlatilag adalékmentes és szin-
te 100 százalékban saját alap-
anyagból készült márkatermék-

Végh Farm Húsáruházban
Eötvös közben

Végh
Farm Zala Kft.

Friss hazai húsáruk és felvágottak a Végh Farmtól

skála forgalmazását kezdte
meg. Érdemes megkóstolni a

és
felvágottat, a kolbászt és a töb-
bit s egyre bõvül a választék.
A remények szerint a tavaly-
elõtt tulajdonukba került, je-
lenleg nem termelõ vágóhíd
újraindításával folytatják majd
a feldolgozást. Az üzem kapa-
citásának növeléséhez, a cél-
szerû, rugalmasan üzemeltet-
hetõ technológiai lánc, vala-
mint hûtõkapacitás kiépítésé-

Végh Farm Göcsej Turista

hez mintegy 150 millió forin-
tos beruházás szükséges. Eh-
hez a vállalkozás EU támoga-
tást szeretne igénybe venni,
ám egyelõre nem mutatkozik
pályázati lehetõség. Addig is
az Eötvös közben, a Végh
Farm Húsáruházban a heti
háromszori vágás révén ver-
senyképes áron mindig friss
húsárut vásárolhatunk, ame-
lyet a cég saját hûtõkocsikkal
szállít az igények szerint.

Farsang Lajos

A Végh Farm Eötvös közi üzletében mindig friss a hazai
húsáru.

JÓTÉKONYSÁGI
SAKKVERSENY

A nemesapáti római
katolikus egyházközség

és a nemesapáti
Kuru Kocsma

rendez
2012. február 11-én

(szombaton)
14 órai kezdettel.

A szervezõk a bevételt a
zalaegerszegi

BOGÁNCS
állatmenhely

javára ajánlják fel.
Nevezni a helyszínen,
2012. február 11-én

(szombaton) 13.30 órától
lehet.

Nevezési díj: 400,- Ft/fõ

JÓTÉKONYSÁGI
SAKKVERSENYT

Második alkalommal ren-
dezték meg a csácsi általá-
nos iskola tornatermében a
Machos Ferenc teremlabdarú-
gó-emléktornát, amelyre a

fiatalok címvé-
dõként utaztak. A nyolccsa-
patos focikupán a zalaszent-
iváni ifisták veretlenül végez-
tek az élen.

za-

laszentiváni

Másodszor is…
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Karácsonyi ünnepség Gõsfán

Óriási készülõdés elõzte
meg az idei
alapítványi bál megrendezését,
hiszen ez az egyedüli alkalom,
amikor az alapítvány nagyobb
bevételhez juthat, amibõl a
gyerekek mindennapi környe-
zetét tudják szépíteni, fejlesz-
teni. A bál helyszíne az újon-
nan elkészült IKSZT, egykori
iskolaépület volt, ahol ideális
körülmények között szórakoz-
tak a vendégek.

– Tavaly az adók 1 százalé-
kából sikerült akkora támoga-
táshoz jutnunk, amennyit ed-
dig még nem kaptunk. Talán
most kezd beérni az a munka,
amit hét éven keresztül már
belefektettünk. Minden évben
változtatunk a bál programján
is, de soha ennyien nem voltak
még, mint most. Idén azt talál-
tuk ki, hogy inkább az egy-
szerûségre törekszünk, így nem-

Zalaszentivánon

Ovis bál Zalaszentivánon

Egy kis ízelítõ a vidám pillanatokból.

hogy profi, még amatõr fellé-
põnk sem volt a színpadon,
hanem a szülõk, az óvónõk, a
kuratórium tagjai és az önkén-
tes tûzoltók egyaránt külön mû-
sorral készültek – mesélte

az alapítvány elnöke.
A tartalmas szórakoztató

mûsor után asztalra kerültek
az eseményre mind-mind fel-
ajánlásként kapott finomsá-
gok, melyek elfogyasztása után
a bálozók még hajnali három-
kor is ropták a táncot. A ven-
dégek belépõjegyek, támoga-
tói jegyek, tombolatárgyak so-
kaságával segítették elõ a si-
kert, amit további pénzado-
mányok is kiegészítettek. A
szervezõk ezúton is hálájukat
fejezik ki mindenkinek, aki
idõt, energiát nem kímélve
bármilyen módon hozzájárult
a sikerükhöz.

Sza-
bó Szilvia,

Pataki Balázs

Alsónemesapáti

Új Magyarország Vidék-
fejlesztési Program

Fi-
totron Kft.

Ja-
gasics Dezsõ

község ön-
kormányzata 2009. év végén
az

keretében
falumegújítási pályázaton 43
millió forintos támogatást nyert
el. Ennek megvalósítása során -
lakossági igényekre tekintettel
- elsõként játszótér létesült a
községben. A játszóteret a

építette, amely köz-
beszerzési eljárásban nyerte el
a munkálatok kivitelezését.
Szintén közbeszerzései eljárás
során került kiválasztásra a to-
vábbi munkálatokat végzõ

egyéni vállalkozó.

Játszótér és megújult kultúrház
A szépülõ Alsónemesapáti

2011-ben a kultúrház kül-
sõ felújítása történt meg, il-
letve a faluközpontban ta-
lálható esõbeálló szépült
meg a pályázati támogatás
révén. A pénzügyi elszámo-
lást az önkormányzat benyúj-
totta az Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatalhoz,
annak elbírálása folyamat-
ban van.

2012. évben újabb épület-
felújításra kerül sor, a község
több pontján parkosítási tevé-
kenységet végeznek. A munká-
latok befejezésének határideje:
2012. június 30.

Szenteste a faluház-
ban karácsonyi ünnepségre
várta a falu apraját és nagyját
az önkormányzat. Az elõadás
során megelevenedett a több
mint kétezer éves történet, a
Kisjézus születése, és hogy ezt
követõen miként köszöntötték
õt a pásztorok és a három ki-
rályok.

Az elõadás után csengõszó
kíséretében érkezett egy an-
gyal, aki ajándékokat hozott a

gõsfai faluház fenyõfája alá. A mûsor
végén egy kis harapnivalóval
várták mind a szereplõket, mind
a nézõtéren helyet foglalókat,
majd a gyerekek legnagyobb
örömére kibonthatták az újon-
nan kapott ajándékokat. Per-
sze nem idõztek sokat a kará-
csonyfa körül a faluházban,
mivel már otthon is feldíszített
fenyõfa és meglepetések vár-
tak mindenkit.

- gy -

Gudics Mosoda Bt.
Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4.

(Szolgáltatóház)

Tel.: 06-30-394-7424

Vállalunk

Nyitva tartás:

:
• Nadrág, zakó, szoknya, öltöny, kosztüm, szövetkabát,

dzseki, tollkabát, gyapjú ágynemû, stb. tisztítást.
• Ágynemû, abrosz, függöny, törölközõ,

rongyszõnyeg, stb. mosást.

hétfõtõl- péntekig 7.00 - 18.00-ig
szombaton 7.00- 12.00-ig

HIRDETÉSÉT
Észak-Nyugat Zala

feladhatja
az havilapban.

Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937;

E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési
Önkormányzatok Társulása támogatásával

Ekler Elemér
Zalatáj Kiadó

Göcsej Nyomda Kft.

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

Nagy ünnepre gyûlt össze a
falu népe december 18-án, va-
sárnap délután

a faluházban. Ekkor tartot-
ták meg az ilyenkor szokásos
karácsonyi ünnepséget. A nagy
érdeklõdés ismét bebizonyí-
totta, hogy a faluközösség las-
sacskán kinövi az ünnepi alkal-
maknak helyszínt biztosító
nagytermet.

Az ünnepi mûsort
, a kultúrház

vezetõje konferálta fel. Szavai-
ban a karácsonyi csodáról szó-
ló idézetet osztotta meg a kö-
zönséggel, amely szerint a leg-
nagyobb ajándék a kedves sza-
vakban, õszinte, szívbõl jövõ
jókívánságokban, szeretõ érzé-
sekben nyilvánul meg, amely
többet ér minden színes sza-
laggal átkötött csomagnál és
feldíszített fenyõnél. Ezt köve-

Kemendollá-
ron

Szabóné
Baján Erzsébet

Békét a családoknak, erõt a következõ idõszakhoz!
Kemendollári ünnepnapok

tõen polgár-
mester mondta el a karácsonyi
köszöntõjét. Beszédében üdvö-
zölte az ünnepség résztvevõit
és vendégeit, köztük a zalaist-
vándi, pókaszepetki pedagógu-
sokat és gyermekeket, a ke-
mendollári gyermekek baráta-
it. Szavaiban szólt a kenyérért,
az életért folyó rohanó min-
dennapi küzdelemrõl, amely
könnyen kiölheti az emberek-
bõl a nélkülözhetetlen szerete-
tet és összetartást. Ez a kétezer
éves múltra visszatekintõ ün-
nepség – mondta Koronczi
László – alkalmat ad egy rövid
megnyugvásra, lehetõséget nyújt
mindenkinek, hogy elmélyed-
jen a gondolataiban, a családi
békére, a közös ünneplésre,
mint amilyen ez a mai délután.
Azt kívánta a megjelenteknek,
hogy zárhassák le az elmúlt

Koronczi László

küzdelmes idõszakot, hogy
szánhassanak elegendõ idõt a
családra, s erõt gyûjthessenek
a következõ idõszak tennivalói-
hoz. Végül a közönség figyel-
mébe ajánlotta a mûsor-aján-
dékcsokrot, amelyet az önkor-
mányzat dolgozói és gyerekek,
összességében több mint ötve-
nen készítettek.

Az iskoláskorú gyerekek
két verses-zenés blokkal is ké-
szültek. Elõbb a helybeli isko-
lások, a kisebbek léptek szín-
padra.

és
mondott vers-

csokrot, amelyet
fuvolajátéka tett még

emelkedettebbé. A színpadot
ezután az óvodások foglalták
el, akik a jeles alkalomra új
mûsorral, verssel és jelenettel
készültek. A nagyobbacskák, a
javarészt már középiskolás ko-
rú fiatalok is színvonalas ösze-
állítással léptek színre.

és verseinek tapsol-
hatott a teltházas közönség.

Végül a gyerekek elõadásá-
ban a betlehemi játék követke-
zett el, amelynek során a nyug-
díjas klub énekelte a kará-

Bakos Zsófi, Büki Ba-
lázs, Büki Patrik, Hangácsi
Laura, Szommer Ádám
Nyakas Fanni

Czilinger
Fanni

Szabó
Ági, Horváth Bence, Horváth
Jázmin, Horváth Regina, Si-
mon Kitti, Mészáros Daniella

Szabó Lia

csonyi betétdalokat. Végezetül
a „Harang szól a kis falunkban”
címû dalt közösen énekelték el
a gyertyák ünnepi lángja mellett.

Farsang Lajos

Az óvodások nagy sikerrel mutatták be karácsonyi mûsorukat.

2011 december 29-én az

tornatermében a szülõk
és nevelõk között kosármeccs-
re került sor. A kezdetek kez-
detén, s még hosszú idõn át a
nevelõk túlerõben voltak, de
sajnos egyre kevesebb a vállal-
kozók száma.

A játék barátságos kimene-
telû volt, s el kell mondani,
hogy a szülõk egyre erõsebb
csapatot verbuválnak, s egyre
fiatalabb tagok kerülnek a sze-
replõk közé. Nem beszélve a
létszámról, hiszen folyamatos
cserére volt lehetõségük. A já-
ték folyamán a két csapat fej-
fej mellett haladva küzdött a
gyõzelemért, s végül a szülõk

Egervári László Általános Is-
kola

Óév-búcsúztató kosármeccs

csapata dobta be a gyõztes ko-
sarat. De nem a gyõzelem a lé-
nyeg, hanem az, hogy az évben
legalább egyszer kötetlen for-
mában találkozhassanak a pe-
dagógusok és a szülõk, s a
sport segítségével levezessék
az egész évben felgyülemlett
stresszt.

A mérkõzés után kellemes
beszélgetéssel töltötték a játé-
kosok és a szurkolók az estét, s
kíváncsian kóstolgatták az ott-
honról hozott saját készítésû
pogácsákat és süteményeket,
s egy pohár pezsgõvel egy
sokkal boldogabb és szeren-
csésebb új évet kívántak egy-
másnak.

Sz.M.

A két csapat a játékvezetõkkel.

2010-ben ünnepelte 90 éves
fennállását a

. A patinás klub egy-
kori szakosztályainak kiválósá-
gai szerepelnek abban a kötet-
ben, amely ismét kapható szer-
kesztõségünkben, vagy utánvét-
tel megrendelhetõ.

A könyv ára: 1.000 Ft.

Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4.,
telefon:

92/596-936, 30/378-4465,
fax: 92/596-937,

e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Zalaegerszegi Tor-

na Egylet

Érdeklõdni:

Emlékezés az elõdökre
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TOP-KER Kft.

Zalaegerszeg, Bánya u. 2. Tel./fax: 92/315-642

Nyitva: H-P: 8.00-16.00-ig.

Vas- és fémhulladék átvétele a

legmagasabb napi áron.

Megkezdtük hulladék akkumulátorok,

katalizátorok, és papír felvásárlását

a legjobb árakon,

a lakosságtól és közületektõl is.

Közületek részére ingyenes

konténer kihelyezés.

Egyre többen gondolkoznak úgy, hogy nyelvtanulás vagy
pénzszerzés reményében külföldön vállalnak munkát. Szak-
mától, munkától függetlenül mindehhez használható nyelvtu-
dás szükséges. Ezzel kapcsolatban kérdeztük a

vezetõjét, .

– December óta megnõtt az érdeklõdés, a téli idõszakban
tíz érdeklõdõbõl 6-7 német nyelvterületen vállalna munkát. A
hozzánk jelentkezõk 90 százaléka kezdõ. Felkészültünk erre,
kialakítottunk egy 60 órás nyelvi blokkot. Ezalatt annyit meg
tudunk nekik tanítani, hogy „ne adják el õket”. Elõfordult
olyan is, hogy valaki két héttel a munkakezdés elõtt keresett
meg bennünket, de e rövid idõ alatt nehéz használható tudást
átadni. A nyelvtudás kint persze fejlõdik, de a munka végez-
tével többen visszajönnek hozzánk folytatni a nyelvtanulást.

– A tanfolyamot témakörökre bontottuk, melyek szinte
csak érintik az alapokat. Egy alapvetõ nyelvtani ismeretet
adunk a tanulóknak, hogy azok némi szótudás birtokában
megértsék a nyelvet és mondatokat tudjanak alkotni. Elsõsor-
ban az egyéni oktatást helyezzük elõtérbe, de szeptember óta
annyira le vannak kötve esténként a tanáraink, hogy javarészt
napközben és 3-4 fõs csoportokban tudjuk fogadni a diá-
kokat, akár szombaton is.

– Az angol töretlenül a legnépszerûbb, de külföldi munka
miatt a németet is sokan keresik. A franciát és az olaszt általá-
ban második-harmadik nyelvként tanulják, szezonálisan éven-
te egyszer anyanyelvi tanárral spanyolt oktatunk, de egyre
népszerûbb az orosz nyelv is. Kislétszámú csoportok esetén
mindenkire elég idõ jut, így 6 tanuló jelentkezése esetén már
kétfelé osztjuk a jelentkezõket. Nálunk írásbeli házi feladat
nincs, úgy állítjuk össze a programot, hogy abba minden be-
leférjen, ezért is tudunk használható nyelvtudást adni a
tanulóinknak. Az árainkról a leendõ diákok a honlapunkról
tájékozódhatnak, és igény esetén vidéki helyszínen is vál-
lalunk oktatást.
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– Jellemzõ, hogy külföldi munka elõtt nyelvtanulási
szándékkal keresik meg az iskolát?

– Mi tanulható meg a 60 óra alatt?

– Melyek a népszerû nyelvek?
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Nyelvtanulás – külföldi
munka elõtt
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A diákoknak Horváth Bernadett tanítja felsõfokon az angolt.


