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Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása támogatásával

Hasznos elõadások Alibánfán
Február 14-én tartották Alibánfán az „Egészséges életmód” elõadássorozat 3. részét.
A beszámolóban Magyarné dr.
Huszár Tünde a káros szenvedélyek hatásáról és az egészség
kapcsolatáról beszélt. A dok-

tornõ ismertette az alkohol és
a dohányzás egészségre gyakorolt káros hatásait, valamint
bõvebben beszélt az egészségkárosító drogok következményeirõl. Bemutatta ezek fajtáit,
melyek között az idõsebbek
ámulva ismerték fel a „rozsanyát”, melyet régen felvásárlók vittek a házaktól, ma pedig
kábítószer alapanyag. Rámutatott a piacon „olcsóbban” kapható úgynevezett dizájner drogok veszélyeire, melyeket képekkel illusztrálva is bemutatott és ismertette látható tüneteiket. Tájékoztatta a jelenlévõket a várható törvényi változásokról is.
A helyi alapítvány által szervezett elõadássorozat befejezõ
elõadásán február 24-én Pesti
Tímea pszichológus a testi és
lelki egészség kapcsolatáról
tartott útmutatást. A szakember kifejtette, hogy már a fogantatásnál fontos a lelki
egyensúly, hiszen elõfordul,

Pesti Tímea tartotta a záróelõadást.
hogy akkor jön a gyermek, egyensúlyozottabb élet vár,
amikor már senki nem várja, és míg a nem várt csemetéknek
megszûnt a stressz. Az ún. esetleg komoly lelki bajokkal
(Folytatás a 2. oldalon)
szerelemgyerekre sokkal ki-

Meghívó!
Az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás és Gõsfa Község
Önkormányzata
2012 március 24-án (szombaton) 13 órától a Gõsfai
Faluházban
termelõi borversenyt
rendez, melyre tisztelettel meghívom!
Nevezési díj: 500 Ft
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!
Farkas Tiborné
Köcse Tibor
polgármester
elnök

Az Erzsébet utalvány nálunk beváltható!
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Farsangi bálon mulattak a civilek
Folytatódtak a Dollári Esték programjai

Táncos elõadás (képünkön a Semiramis) és bál gondoskodott
a jó hangulatról.
Februárban tovább folytatódott Kemendolláron a Dollári Esték 2012. programsorozat, mely során 10-én a Vöröskereszt kemendollári alapszervezete tartotta évi rendes
összejövetelét. A találkozón
szóba kerültek az elmúlt év, és
az elõttük álló esztendõ feladatai, célkitûzései. A szervezetnek több mint nyolcvan
tagja van, ezekbõl 40-45 fõ

minden helyi rendezvényen
aktívan részt vesz, az önkormányzattól kapott támogatást
pedig a szolgáltatásokra, rendezvényekre költötték. A tagság másik alapvetõ feladata a
véradások szervezése, melyre
rendkívül hatékonyan gyûjtik
össze évente kétszer a negyvennél is több segítõ szándékú
embert. A véradás azonban
sosem ér véget a figyelmes

Hasznos elõadások Alibánfán
(Folytatás az 1. oldalról)
kell megküzdeniük. A kisgyerekek fejlõdõ idegrendszere
már csecsemõkorban igényli a
mozgást, melyet elõbb ringatás
késõbb hintázás formájában
élnek meg. Az elsõ három illetve hat év élményei nagyon
fontosak a gyerekeknél. Óvodáskorban kialakulnak a minták, amikor a lányok rózsaszín
világban élnek, a fiúk pedig az
anyukájukat vennék el feleségül. Sokan azt hiszik, hogy a
kisgyermekek nem értik meg a
felnõttek dolgait, pedig a szülõk kapcsolatát a gyerek viselkedésén le lehet modellezni. A
gyerekek lelki bajai sok esetben testi tüneteket produkálhatnak, melyekre érdemes odafigyelni. A kamaszkor az útkereséssel telik, s közben erõteljes hormonális, testi változások is zajlanak.
– Mindenki szeretné, hogy
jó tanuló, jó sportoló legyen a
gyereke, értsen a számítástechnikához, sokat olvasson,

szerezzen nyelvvizsgát, esetleg
még hangszeren is játsszon.
Azonban túl nagy követelményeket sem szabad támasztani
a gyerek felé, s legyen egy
olyan tevékenység, amivel kikapcsolódik, amiben örömét
leli – vallja a szakember.
Pesti Tímea beszélt még a
stressz kiváltó okairól, mely
betegség számos testi tünetet
produkál a gyomorfekélytõl a
pánikrohamig, magas vérnyomásig, melyek megoldására nem
feltétlenül a gyógyszeres kezelést kell keresni. A stresszre mindenkinek van egy szerve, amin
kijön, amin tüneteket produkál,
épp ezért fontos a megelõzés.
Alibánfán a hagyományos
véradónapot március 2-án tartják (lapzárta után), melyet
évek óta a Vöröskereszt pethõhenyei szervezetével együtt
szervez az Alibánfa Fejlõdéséért Közalapítvány. Március 3án pedig a „Szépkorúak napja”
programot rendezik a faluban.
-pb-

szándékkal, hanem egy vacsora mellett beszélgetnek a megjelentek. A tagok és családtagjaik együtt vettek részt a
február 18-i farsangi bálon,
melyre már sokadik alkalommal várták a civil szervezetek
tagjait és hozzátartozóikat.
Utóbbiakat legalább akkora
elismerés illeti, hiszen olykor
fontos családi eseményeken is
nélkülözniük kell tevékeny
családtagjaikat.
Az idei bál a képviselõtestülettõl a Tisztelet Ünnepe
jelzõt kapta, amelyen ezúttal is
több, mint százan gyûltek
össze. Köszöntõjében Koronczi
László polgármester elmondta, hogy a múlt évrõl sem
tartozás, adósság, rendezetlen
dolgok nem terhelik az önkormányzatot, és sehol sem kellett
negatív színben szerepelni.
Hangulatfokozó beszédében
kifejtette, hogy az eredményesen tevékenykedõ Vöröskereszt alapszervezet szeretne saját jármûvet, de egyelõre csak
a piros kereszthez szükséges
festékre van pénz. A tûzoltók
jármûproblémái megoldódtak,
s immáron egy olyan autóval
vonulhatnak, amivel hatékonyabbá válik tevékenységük is.
A tagok pályázati úton, tagdíjjal, saját adományokkal és
sok-sok munkával szurkolták
össze a jármû árát. Az est során
viccesen elhangzott, hogy tevékenységüket már csak az
javítaná, ha saját utódokkal
bõvítenék a tagságot. Az önkormányzat napi munkáját a
jogalkotók folyamatosan nehezítik, de Koronczi László örömét fejezte ki, hogy az estén
egy társadalmi munkával felújított helyen fogyaszthatják el
a szorgos kezek által közösen

2012. február
elkészített ételt. A 2012-es év
további nehézségeket ígér, de
két hónapon belül elkezdõdhet a faluház hátsó felének
felújítása. Szeretnék körbekeríteni a területet, mely mögött
parkosítás, faültetés a terv. A
mûemlék státuszú haranglábat
pályázati úton újítanák fel, ami
hosszú folyamatnak ígérkezik,
s megkezdõdhet a kápolna szépítése is. „Jók vagyunk együtt,
de nincs olyan dolog, amihez
nem lehetne jobbá válni”. – jegyezte meg mottószerûen a polgármester. Az elmúlt évek báljaihoz képest idén az esemény
tombolasorsolással is bõvült, melyre több mint 60 felajánlás érkezett. A vendégek szórakoztatásáról elõbb a helyi Semiramis
és a pókaszepetki Bonita tánccsoportok gondoskodtak, aztán
hajnalig tartó bál kezdõdött.
A ház körüli munkákhoz
kapcsolódóan a Dollári Esték
során két ízben is tájékoztató
elõadást hallgattak a kemendolláriak. Elõször 13-án a környezet szebbé tételéhez adott
hasznos tanácsokat Németh
Miklós fõkertész. Nemcsak a
kiskertekbe kiültetett dísznövények, zöldségfélék termesztésérõl, de a gyümölcsfák és
szõlõtõkék helyes metszésérõl
is hasznos információk hangzottak el. Február 20-án pedig
a kiskertek és szõlõültetvények
növényvédelmérõl tartott elõadást Balázs János növényvédelmi felügyelõ. A jelenlévõk
tájékoztatást kaptak, hogy a
munkaegészségügyi elõírásokat és az élelmezésügyi várakozási idõket betartva különbözõ kártevõk esetében milyen vegyszereket lehet használni. Felhívták a figyelmet az
indokolatlan használatra, törekedve a minél vegyszermentesebb növények termesztésére.
Pataki Balázs
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók a bálról.
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Lakhegyi farsang
A lakhegyi faluházban igazi téltemetõ, farsangbúcsúztató
rendezvény volt február 25-én,
szombaton az ovisoknak. A
gyermekek jelmezét a szülõk készítették el ügyesen,
ötletesen. A jelmezekhez kis
versikéket írtunk, melyek tükrözték a lényeges monda-

nivalót. Tanulgattunk még
télûzõ verseket, dalokat, valamint tavaszcsalogató mondókákat.
Már a mûsor kezdetekor finom illatokat érezhettünk a
konyhából, ahol Rita néni és
Barni anyukája sütötték a szalagos, duci fánkokat. Az asztalok-

Összefogás a szobor helyreállítására

Korabeli fotó az ép szoborról.
A Zala Megyei Közgyûlés
február 7-én tartott ülésén támogatásáról biztosította a Magyarország ljubljanai nagykövetsége által felkarolt példaértékû szlovén kezdeményezést, amely az olasz határhoz közeli Budanje községben 1845-ben felállított hõs
magyar huszár, Rostás Pál
szobrának helyreállítására irányul. Egyúttal arra kéri a megye szervezeteit, civil közösségeit, hogy a maguk eszközeivel járuljanak hozzá a szlovén-magyar összefogással megvalósítandó cél eléréséhez.
1813 õszén, október 3-án
Trieszthez közel, a VippachGörz (Vipava – Goricia) országút mentén magyar huszárok, az 5. Radetzky huszárezred katonái az Illíriából viszszavonuló francia alakulatokat üldözték. A hadszíntér az
1813-as Napóleon elleni har-

cok egyik melléktere volt,
mégis, a magyar huszárok
számára fontos helyszín volt,
hiszen itt alkalmazhatták a
könnyûlovassági harcmodorhoz talán leginkább illõ kislétszámú zavaró harcmûveleteket.
Rostás Pál közhuszár az
alakulat tagjaként vett részt
az összecsapásban. A többszörös francia túlerõ ellen
Rostás volt, aki mintegy negyed órán át feltartóztatta a
franciákat, ezzel lehetõséget
adva sebesült bajtársainak a
visszavonulásra. Rostás Pál
1813. október 3-án meghalt.
Bajtársai, ezredtársai 1836ban egy díszes sírhelyet,
majd 1845-ban avattak emlékére egy teljes alakos szobrot
Vipava közelében, Budanjeban, ami ma a szlovén-olasz
határ közelében van, közel
Trieszthez. A szobor egyben
Rostás Pál sírhelye is. Az
1845-ös szobor költségeit bajtársai, ezredtársai gyûjtésbõl
finanszírozták. A szobor idõközben, a második világháborút követõ idõszakban megsérült, a településen a Mária
Templom mellett a szobor talapzata elhagyatottan állt egészen 2009-ig. A sérült szobor
eredeti maradványai a szlovéniai nova-goricai múzeum
kõ-tárában vannak jelenleg.
A magyarországi gyûjtést
a Budakeszi Kultúra Alapítvány koordinálja. A gyûjtés
felhívása honlapjukon itt érhetõ el:
http://www.budakeszikul
tura.hu/index.php?page=ne
ws&subpage=huszar

ra még más finomságok is
kerültek a szülõk által.
A kislányok vidám tánccal
készültek, a kisfiúk pedig kéményseprõknek öltöztek be, és
úgy adták elõ közös produkciójukat. Az anyukák Mary Poppins: Mindig mosolyogni kell
címû zenéjére táncoltak szivárványszínû esernyõikkel.
A mûsor után mindenki kedvére választhatott az óvoda dolgozói által készített játékok, illetve a szülõk által összegyûjtött

zsákbamacskák közül, majd a szülõkre tréfás vetélkedõk vártak.
Köszönet az anyagi támogatásért, mellyel segítették az intézményt. A bevételbõl a tavaszi
hónapok rendezvényeit szeretnénk gazdagítani, illetve a meglévõ udvari játékokat bõvíteni,
kiegészíteni. Külön pénzadománnyal támogatta az óvodát
Aczél Szabolcs, Borbély Márton, Dobos Tibor, Illés Tamás,
Kovács Zoltán, Méhes Gábor.
UK

„Szárnyaló” receptek
Pulykacsíkok csirkemájjal és gombával
Hozzávalók: 1 kg pulykamell, 50 dkg csirkemáj, 75
dkg gomba, 5 dkg vöröshagyma, 25 dkg császárszalonna,
étolaj, csirke fûszersó,
Elkészítés: A csíkokra vágott pulykamellet csirke fûszersóval beszórjuk, összekeverjük a csíkokra vágott szalonnával, és 1 órát állni hagyjuk.
A csirkemájat nagyobb
darabokra vágjuk, a gombát
vastagabb szeletekre, a hagymát karikákra.
Egy edénybe olajat öntünk, és belerétegezzük a
hozzávalókat, rétegenként
olajat öntve rá. Fontos a sorrend: hagyma, hús, szalonna,

gomba, máj, olaj. Az edényt
lezárjuk, 2-3 napig a hûtõben
pácoljuk.
A szûrõkanállal kiszedett
pácolt finomságot forró tárcsán sütjük, közben lapáttal
forgatjuk. Köretként elõfõzött apró szemû krumplit is
süthetünk a tárcsa közepén.
Jó étvágyat!

Az étel elkészítéséhez keresse
a pacsai Zalai Baromfifeldolgozó termékeit!
Zalaegerszegen több üzletben is (Berzsenyi u. 10/A, az
Eötvös utcában, a Kossuth utcai Húsáruházban, a piacon)
hozzájuthatnak, Lentiben a Dózsa György u. 1. sz. alatt lévõ
boltban vásárolhatják meg, de Keszthelyen is kaphatók.
A Zalai Baromfifeldolgozó Kft. nemrég átadott gyára arra
törekszik, hogy folyamatosan bõvítse a belföldi piacot, s szûkebb hazájában, Zalában is mind több helyen megvásárolhassák termékeit!

Zalai Baromfifeldolgozó Kft.
Pacsa, Ipari Park
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Kész lakópark, megújuló óvoda, emlékpark
Idõszerû volt már az óvoda felújítása
A lapunk hasábjain már
több ízben bemutatott egervári lakópark elkészült, már
csak az utólagos papírmunka,
és tavasszal elvégezhetõ parkosítás van hátra. A falu így
teljesítette az új lakóövezettel
kapcsolatos terveket, ahol 19
telket alakítottak ki, melybõl a
74-es út mentén öt házhely,
köztük egy gazdabolttal már el
is kelt. A lakópark teljesen
közmûvesített, így a gáz, víz,
villany, szennyvízelvezetés csatlakozás kiépített, a kor és a mai
jogszabályi követelményeknek
megfelelõen a kábeltévé és az
internet bekötésére szintén a
földben fektetett csöveken
keresztül nyílik lehetõség. A
lakó-, pihenõövezetté nyilvánított parkban fennmaradó tizennégy telek egyenként nagy-

jából 1000 négyzetméteres,
melyekkel kapcsolatban a település honlapján lehet bõvebb
információkhoz jutni. Az internetes szavazás eredményeként
az új utca a Solymosy László
nevet kapta, így hamarosan
emléktáblát is helyeznek ki a
falu egykori ornitológusáról és
a Nádasdy utca is információs
tájékoztatóval bõvül.
Tavaly belügyminisztériumi pályázati forrásból 15 millió
forintot nyert a település a közös fenntartású óvoda felújítására. A projekt utáni közbeszerzési eljárás lezajlott, a kivitelezõt is sikerült kiválasztani,
a közel 3 milliót kitevõ önrészt
pedig Egervár Önkormányzata
biztosítja. A munkálatok a fûtéskorszerûsítés és energiatakarékosság jegyében zajlanak,

Dsida Jenõ emlékmûsor
Zalaszentivánon

A verseket, a dalokat a népdalkör tagjai tolmácsolták.
A Tõzike Népdalkör szín- õ nem a végzettel kívánt pevonalas mûsorral emlékezett reskedni, egyszerûen énekelni
meg Dsida Jenõ erdélyi ma- akart: a természetrõl, a szeregyar költõrõl Zalaszentivá- lemrõl, az ifjúságról, akár a kénon, 2012. február 16-án. A sõ romantikusok. Úgy érkezett
közösségi házban közel 60 az irodalomba, akár egy karésztvevõ hallgatta meg a masz angyal, mámoros ifjúságrövid életû költõ életrajzának gal, lobogó szõkén, telve lelfõbb állomásait. A verseket és kesedéssel és önbizalommal.
a dalokat a népdalkör tagjai Verseinek többsége vidám,
tolmácsolták, a verses-zenés bravúros rím és ritmusjátékirodalmi est szervezõje a szin- kal, melankolikus életérzéssel,
tén erdélyi származású Széll a szépség és a jóság hirdetéséAnna volt. A megemléke- nek jegyében telik.
zést baráti beszélgetés, és agaÕ maga így vall errõl:
pé zárta.
„Hiszek a hitben, a bátorságPomogáts Béla irodalom- ban, az élet minden körülmétörténész szerint „Dsida Jenõ nyek között megmaradó szépegyénisége elütött a történe- ségében. Hiszek a mindenható
lemmel viaskodó hitvallókétól, mosolygásban”

Az óvoda ablakaira már ráfért a csere.
így kicserélik a nyílászárókat, talán a tavaszi szünetben tudkülsõ és födém-hõszigetelés nak majd a szakemberek a rékerül fel, továbbá az új konden- giekkel kicserélni, a teljes felzációs gázkazántól egy gazda- újítással pedig nyár elejére
ságosabb, melegebb fûtést re- végeznek majd. A településsel
mélnek.
kapcsolatos örömteli hír az is,
– Az elmúlt 20-30 évben hogy a Helytörténeti és Községnem került szóba az óvoda szépítõ Egyesület faluközpont
korszerûsítése, de most a kép- felújítására irányuló MVH-s beviselõ-testülettel fontosnak ta- adványa sikeresnek bizonyult.
láltuk mindezt. A munkálatok A közbeszerzési eljárás ebben
során az új követelményeknek a projektben még hátra van,
megfelelõ mozgássérült rám- valamint az engedélyeztetési
pát építenek ki, az épületen eljárás elõtt szeretnék leegyezbelül pedig mozgássérült WC-t tetni a hivatallal a település
hoznak létre. A pályázatba számára legmegfelelõbb megminden sajnos nem fért bele, oldást. Az elképzelések szerint
így a radiátorokat abból nem a polgármesteri hivatallal és a
tudtuk kicserélni. Azonban a templommal szemben lévõ zöld
vár rekonstrukciójánál több területen egy sétányt, szökõfûtõtestet is le kellett szerelni, kutat, padokat és Solymosy
így azok már most az ovisok- László emlékparkot alakítanak
nak adják a meleget – tájé- ki. A késõbbiekben, talán egy
koztatott Szijártó József pol- következõ pályázatban valósulgármester.
hat meg a park melletti autóA nyílászárók beépítésre parkoló és egyúttal a helyi piac
készen állnak, melyeket az kialakítása.
„ovimentes” napokon, vagyis
Pataki Balázs

Közeleg a tavasz

Zsuzsanna napon megszólalt a pacsirtamadár az alsónemesapáti sûrûben, jelezvén, hogy pár nap és megérkezik a
kikelet. Az apáti tanodások segítõkezet nyújtottak a természetnek, vidám „fársánggal” ûzték el a telet, Hangár felügyelõ vezetésével.

5

Észak-Nyugat Zala

2012. február

Zalaiak az iráni nagykövetségen
A Nagypáli Fejlesztési Övezet Kft. érdekkörébe tartozó
polgármestereket és vállalkozókat Irán magyarországi nagykövete nemzeti ünnepük alkalmából rendezett fogadással
egybekötött ünnepségre invitálta 2012. február 9-én este.
A mintegy 500 résztvevõ
között a zalai delegáció tagjai
is jelen voltak. Az ünnepségen
többek között beszédet mondott dr. Seed Seyed Agha Banihashemit nagykövet is. A magyar Himnuszt pedig egy ha-

zánkban élõ iráni kislány énekelte.
Az ünnepséget követõ fogadáson Bolek Zoltán, a Nagypáli Fejlesztési Kft. ügyvezetõje,
valamint Köcse Tibor, Nagypáli
polgármestere megbeszélést folytatott Indonézia és Szaud-Arábia nagyköveteivel is. A fogadáson az iráni gasztronómia ételei, gyümölcsei jelentették a nekünk újdonságnak tûnõ ízeket.
A közeljövõben várhatóan
indonéz és szaudi delegáció is
érkezik térségünkbe.

Farsang gyerekeknek

A találkozó lehetõséget nyújtott újabb megbeszélésekre.

Örökségvédelem Nagypáliban

Változatos jelmezekbe öltöztek a gyermekek.
A korábbi hagyományoknak megfelelõen az idén is
megszervezésre került a farsangi jelmezes rendezvény
Nagypáliban.
A gyerekek és szüleik lelkesen készültek erre az alka-

lomra. Láthattunk boszorkányt,
tündért, kalózt, virágáruslányt,
s még sok más jelmezt. A zsûri
értékelt és csokival jutalmazott
minden gyereket.
A délután vidám hangulatban telt el.

MEGHÍVÓ

SZENT JÓZSEF KILENCED
2012.
A Nemesapáti Nyugdíjasok Egyesülete
és a település önkormányzata
az idei év márciusában megszervezi második alkalommal a
Szent József kilencedet
népi hagyományok szerinti liturgiát.
Helye: közösségi ház
Idõpontja:
2012. február 27 - 29, március 2 - 5 - 7 - 9 - 12 - 14 - 19.
Hétfõ - szerda - pénteki napokon 13.30 órától.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk a „SZERETET ÉVE”
alkalmából megrendezett ájtatosságra.
Aki messze lakik, vagy nehezen jár, kérem, jelezze, ha szeretne eljönni, mert a falugondnoki autóval Benkõ Jánosné
(tel.: 06/30/99 75 692) elhozza és haza is szállítja.

A Leader-program keretében Nagypáli önkormányzati
területeken lévõ kõkeresztjeinek felújítását végezte el a
polgárõr egyesület. A mintegy
700 ezer forintos munka fedezetét teljes egészében a sikeres pályázat biztosította. A
kõkeresztek fontos részét képezik a helyi kultúrának, amelyet védeni és õrizni kell. A
polgárõr egyesület úgy véli,
hogy egy falu szépítése, örökségeinek megõrzése hozzájárul a lakók közérzetének javításához.
A község fejlesztési folyamatai növelik a falun élõk
identitását, vonzódását a vidéki közösségi élethez és elõké-

Az egyik felújított kereszt.
szítheti az utat egy önálló
falukultúrához.

TOP-KER Kft.
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.

Zalaegerszeg, Bánya u. 2. Tel./fax: 92/315-642
Nyitva: H-P: 8.00-16.00-ig.
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Elõdök az utódokért
Alapítványi bál Egerváron
Már évek óta február második hétvégéjén kerül megrendezésre az alapítványi bál
az Egervári László Általános
Iskolában.
Szülõk, pedagógusok együttes erõvel már hetekkel a bál
elõtt azon dolgoztak, hogy sikeres legyen a rendezvény, s
mindenki maradéktalanul jól
érezze magát. A bálozni vágyókat még a hideg, s a hóesés
sem tartotta vissza, s idõben
megjelentek az iskola hangulatosan feldíszített tornatermében. Az amatõr csoportok (ifjúsági majorett csoport és
Dancing Tánccsoport Vasboldogasszonyból, a Rozmaring
néptánc csoport és a Zahirah
hastánc csoport Gõsfáról és
Balázs Henriett Egervárról) vidám, színvonalas mûsorral szó-

rakoztatták a közönséget. A
vendégek minden éven kíváncsian várják a pedagógusok
mûsorát, akik az idén is szívvel
lélekkel készültek, s hálásan fogadták a nézõk tetszést nyilvánító tapsát.
A mûsort vacsora követte, aztán a tombolavásárlás hozta izgalomba a szórakozni vágyókat,
hiszen a szülõk, a pedagógusok,
s a helyi és környékbeli vállalkozók és cégek rengeteg értékes tombola felajánlásával járultak hozzá az alapítvány bevételének növeléséhez, amellyel a
korábbi évekhez hasonlóan az
idén is elégedettek a szervezõk.
A bál résztvevõi reggelig
ropták a táncot és sajgó lábbal,
de elégedetten indultak haza a
hóesésben.
(sz.m.)

Jól sikerült bál volt…

Bolhapiac Egerváron

Farsangi karnevál
Vasboldogasszonyban
Sokan voltak a „filléres vásárban”.

Vasboldogasszony sem maradt ki a farsangi forgatagból.
A farsangi idõszakban a bálok, a partik egymást érték. A
fiataloktól kezdve az idõsekig
Vasboldogasszonyban is részt
vettek a farsangi mulatságban.
Az idõsek klubja tagjai fánkot sütöttek, a szülõk, s a képviselõk pizzát, s ízletes teát készítettek a vendégeknek. Akinek kedve volt felöltözött. A
résztvevõk megcsodálták egymás ruháját, s aztán vidám
„mulatozásba” kezdtek. Aki pedig kedvet érzett társasjátékozhatott, mások szaladgáltak
vagy táncoltak. Nagy sikert aratott a pizza és az ízletesen elkészített fánk házi készítésû
lekvárral, eperöntettel. A gyerekek élvezettel falatoztak, s

egy pohár teával oltották
szomjukat. Majd újra a játékba
feledkeztek, míg szüleik kellemes beszélgetést folytattak
egymással. Mindenki felszabadult volt, s jól érezte magát.
Azt gondolom, több ilyen
együtt töltött délutánra lenne
szükség, hiszen így a gyerekek
nemcsak az interneten keresztül beszélgetnének, hanem megtanulhatnák a „hagyományos”
formáját az együttlétnek, illetve a kommunikációnak. A szülõkre pedig pihentetõ, stresszoldó hatást gyakorolhatna egy
ilyen összejövetel, s talán jobban megismerhetnék egymást
az egy faluban élõ emberek.
-sz-

Az egervári téli egyetemisták õsz elején összeültek, hogy
megbeszéljék a következõ szemeszter programját. Hogy minél érdekesebben és élvezetesebben töltsék el az összejöveteleken az idõt, a tagok különbözõ ötletekkel álltak elõ.
Az egyik javaslat bolhapiac
szervezése volt. Mindenki izgatottan várta azt a pénteki napot, amikor az otthon feleslegessé vált ruhákat, tárgyakat,
az évek során felhalmozódott
kacatokat, ami másnak aranyat
érhet, kipakolhatták, s áruba
bocsáthatták. A „kincsvadászatra” meghívták a falu lakosságát is, s akinek kedve volt,
részt is vett a filléres vásárban.
Az „egyetemisták” csapata teával, forró csokival, szendvicscsel és süteménnyel várta a látogatókat.
A lázas keresgélés, válogatás egy idõ után vidám beszél-

getéssé változott. Akik eljöttek,
nem csak egy halom vásárfiával, hanem egy kellemesen eltöltött este érzésével térhettek
haza.
Sz.M.

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

2012. február
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Iskolanyitogató Nemesapátiban

Az iskola nagy súlyt helyez a gyermekek egész személyiségének fejlesztésére.
Egy vidám délelõttre várták
a közelmúltban a leendõ kisiskolásokat és szüleiket Nemesapátiban, ahol a gyermekek
hozzátartozói tájékoztatást kaptak az iskola mûködésérõl. Az
érdeklõdõk megtudhatták, hogy
a Csertán Sándor Általános Iskola és Óvoda személyiségközpontú intézménynek vallja magát, nagy súlyt helyez a gyermekek egész személyiségének
fejlesztésére. Elfogadja, termé-

Felhívás
A Szülõföldemért Alapítvány Nemesapáti azzal a
kéréssel fordul Önökhöz,
hogy személyi jövedelemadójuk 1%-nak a felajánlásával segítsék és adományaikkal továbbra is támogassák
az alapítvány falufejlesztési
munkáját.
Köszönetet
mondunk
mindazoknak, akik az elmúlt évben támogatták SzJA
1%-ának felajánlásával, melybõl 116.171 Ft-t kapott meg
alapítványunk,
támogatói
adományokból 500.000 Ft
került a számlára.
A 2011-es év nagyon termékeny volt: elkészült az
óvodai játszóudvar, a Kiscseri kereszt felújítása megtörtént, kialakításra került
egy kis tó – vízi malommal,
és elkészült a nemesapáti
képekkel illusztrált 2012-es
fali naptár.
Terveink szerint tovább
folytatódik a malom környékének parkosítása, és egyéb
faluszépítési munka.
Kérjük, ha fenti eredményekkel, célokkal és azok érdekében végzett tevékenységünkkel egyetért, személyi jövedelemadója 1%-ának
felajánlásával segítse a kitûzött célok elérését.
SZÜLÕFÖLDEMÉRT
ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁMA:
18951262-1-20

szetesnek tartja, hogy minden
gyerek más és más, egy önálló
személyiség, ezért teret biztosít a tevékenységek széles lehetõségeinek, a játéknak, munkának is, amelyben bárki lehet
eredményes és a közösség
hasznos tagja. Az intézmény fõ
célkitûzése, hogy az iskola természetes befogadó közege legyen minden gyermeknek, függetlenül származásától, egyéni
adottságaitól,
képességeitõl,
fejlõdési ütemétõl. A gyermekek és családtagjaik megismer-

kedhettek Kiss Zsuzsanna tanítónõvel, aki az elsõ osztályos
kisdiákok osztályfõnöke lesz,
és kíséri õket négy tanéven keresztül. A pedagógus, aki közel
három évtizede van a pályán, e
szavakkal vezette be az iskolanyitogató délelõttöt, amely
sok-sok játékkal és vidám pillanattal telt:
– A tanítói hivatás egyik
legszebb idõszaka, amikor a
kis tanítványainkat bevezetjük
a betûk és számok világába. Tanulóink egyéni képességeihez
igazodva sokféle gyermek és
tevékenységközpontú módszert
alkalmazunk. Egy kisiskolás
életében az elsõ négy év rendkívül meghatározó. Ebben az
idõszakban alakul ki a tanuláshoz való viszonya, a különféle
tanulással kapcsolatos szokásrendje, munkájával szembeni
igényesség, alaposság. Ha az elsõ négy év szeretetben, kellõ
odafigyeléssel, tapintattal, békében telik el, a gyereknek felbecsülhetetlen szellemi és lelki tõkét ad, amely akár egész
életében is meghatározóvá válhat. Erre a nyugodt négy évre
a mai felgyorsult világunkban
minden kisgyermeknek szüksége van.
H.L

Jótékonysági sakkverseny

Nemes célt szolgált a verseny.
Második alkalommal rendezte meg a nemesapáti római katolikus egyházközség
és a helyi Kuru-kocsma jótékonysági sakkversenyét, melynek bevételével a megyeszékhelyi Bogáncs Állatotthont segítik a szervezõk. A versenyzõkön kívül többen is befizették a nevezési díjat, így szép
összeg gyûlt össze a február

11-én, szombaton megtartott
viadalon, melyen a Zalaszentivánról érkezett Sipos János
végzett az élen, megelõzve a
helybéli Magyar Károlyt és
Csiszár Tibort.
A majd három órán keresztül tartó sakkparti közös
uzsonnával és vidám beszélgetéssel ért véget.
- háel -

Fõzni jó!
Tiboros

Tibort jó szakembernek
tartják, ezért rendkívül elfoglalt. A sok feladat, határidõ minden idejét felemészti. Beköltözése óta az otthonában alig változott valami,
mert nem volt ideje foglalkozni vele.
Teltek az évek. Múlt év
végén megbetegedett. Otthon kellett maradnia. Így
volt elég ideje körbenézni
otthon. Eszébe jutott, hogy
a beköltözése után mennyi
mindenen akart változtatni.
Azonban ezekbõl nem lett
semmi. Mindig közbejött
valami nagyon fontos…
– Ez így nem mehet tovább! Ha most meggyógyulok, magamra fogok több
idõt szánni! Az otthonom
lesz a legfontosabb – határozta el Tibor.
Januárban a tettek mezejére lépett. Berohant egy
lakberendezési áruházba,
vett pár dolgot. Otthon már
nem volt elégedett az eredménnyel, mert ennél többre vágyott. Tibor is, mint
minden igényes ügyfél,
csak azt tudta, hogy min
szeretne változtatni. De azt
hogyan lehet megvalósítani,
már nem. Nem akart csak
trendi lenni, Tibor egy Tiboros otthont akart magának. Ami tükrözi az egyéniségét. Ezért kénytelen volt
beismerni, hogy segítségre
van szüksége.
Olyan céget keresett,
amely nem csak tervez, de
gyárt is. Ezért találkoztunk.
3 D-s látványterveken mutattuk meg, milyen lesz az
otthona. Így minden részletet át tudtunk beszélni a
gyártás és beszerelés elõtt.
Amikor elkészültünk hívtam Tibort.
Elégedett vagy? kérdeztem.
Igen, ilyet akartam! Igazi
Tiboros!
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Foltokból, fecnikbõl használati tárgyak
Foltvarró szakkör Kispáliban
kétszer a jövõben is össze
fogunk gyûlni – mesélte a
megyeszékhelyrõl egy éve Kispáliba költözött Takács Zoltánné Éva.
A foglalkozások során többféle technikát kipróbáltak, elsajátítottak a jelenlévõk, melyekhez mindig volt egy kész
minta, ami a bátortalanabbakat is serkentette a szorgos
munkára. Egyes részek kézzel
varrhatók, másutt pedig gép-

pel lehet gyorsan haladni. A
felhasználható anyagok köre
széles, az igazán fanatikus képes boltokat járni, kilométereket utazni egy-egy szép anyagért. A csoport a következõ
hetekben is összegyûlik majd,
amikor díszpárnát fognak készíteni. Aki esetleg most kapott kedvet a foltvarráshoz, a
következõ alkalommal is csatlakozhat a társasághoz.
Pataki Balázs

Emlékezés az elõdökre
A foltvarrók lelkes csapata Takács Zoltánnéval (elsõ sorban
jobbról a második).
Edényfogó, jegyzettartó, falikép, húsvéti tyúk a csibéivel,
mobiltelefon-tartó, neszesszer.
Ezek a Kispáliban idõnként
összejövõ asszonyok keze által
eddig elkészült tárgyak. A 10
fõs társaság varrógépekkel, ollókkal, cérnákkal, vasalódeszkával és anyagok tömkelegével körbevéve szorgoskodott február harmadik hétvégéjén is.

– A mai a negyedik alkalom, amit együtt töltünk. Nekem már 12 éve a foltvarrás a
hobbim, ezért gondoltam,
hogy beavatom a többieket
ennek a rejtelmeibe és közben
egy kicsit összekovácsolódik a
társaság. Akadt, aki azért jött,
hogy egy kicsit kimozduljon
otthonról, s aki legjobban
ellenkezett, most a legszebben varr. Havonta egyszer-

2010-ben ünnepelte 90 éves
fennállását a Zalaegerszegi Torna Egylet. A patinás klub egykori szakosztályainak kiválóságai szerepelnek abban a kötetben, amely ismét kapható szerkesztõségünkben, vagy utánvéttel megrendelhetõ.
A könyv ára: 1.000 Ft.
Érdeklõdni:
Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4.,
telefon:
92/596-936, 30/378-4465,
fax: 92/596-937,
e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Pályázatokhoz kapcsolódó
kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése
megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok
megvalósulásának kötelezõ
közzététele kedvezményesen!

um
ik
ar
ng
Hu

Nagylengyel
– Bér- és kereskedelmi fõzés
– Palackozás
– Kis- és nagykereskedelmi
értékesítés
– Igény szerint cefrebeszállítás

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon:
92/380-037, 30/3358-311

www.zalatajkiado.hu

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465
e-mail: zalataj@zelkanet.hu

KULCSMÁSOLÁS

300 Ft-TÓL

10-30 % „MENNYISÉGI”
KEDVEZMÉNNYEL
IMMOBILISERES AUTÓ KULCSOK KÉSZÍTÉSE

CIPÕJAVÍTÁS

ZALAEGERSZEG
Széchenyi tér 5.

ÉLEZÉS
NYITVA TARTÁS:

HÉTFÕ-PÉNTEK 7:30 - 17:00

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

SZOMBAT:

8:00 - 12:00

2012. február
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Az életveszély és a tûzveszély elkerülésére
Rendszeresen ellenõriztessük a kéményeket!

Havasi Zoltán,a LÁNGÕR
'94 Kft. ügyvezetõje.
Télvíz idején megsokszorozódnak a tüzeléstechikai problémák. Ezek megelõzésérõl
beszélgettünk Havasi Zoltánnal, a LÁNGÕR '94 Kéményseprõipari és Tüzeléstechnikai Kft. ügyvezetõjével. A
1994 óta mûködõ cég kéményseprõipari közszolgáltatások ellátására jött létre,
amelyet az 1995. évi 42-es
törvényben és 27/1996-os belügyminiszteri rendeletben
szabályozzák.

– Mindenkiben tudatosíta- csakis szakember végezze a
ni kell, hogy a tüzelés, az égés- tisztítását vagy szabályozott kitermékek elvezetése veszélyes égetését, a tûzveszély, és a kéüzem! A balesetek megelõzése mény teljes tönkremeneteléérdekében biztosítani kell a tü- nek elkerülése miatt. A füstgázelõberendezésben az égéshez zok biztonságos elvezetése vészükséges levegõt. Ma a kitû- gett rendszeresen ellenõrizni
nõen záró ajtók-ablakok ezt kell a kéményeket és szükség
sokszor lehetetlenné teszik, szerint el kell végezni a tisztíezért vákuumos légbevezetõk tásukat, karbantartásukat. Sajalkalmazásával kell lehetõvé nos elõfordul, hogy mellõzik a
tenni a levegõ lakásba áram- lakástulajdonosok, nem is gonlását. A tüzelõberendezéseket dolják, hogy ezzel életveszélyés kéményeket rendszeresen nek teszik ki saját magukat és
ellenõrizni kell! Nagy divat ma a lakótársaikat egyaránt.
kandalló, de a veszélye abban rejlik,
hogy a fiatalok nem
tanulták meg a biztonságos tüzelés szabályait. Például, 2
éven át száradt, 20
százalék nedvességtartalom alatti fát
szabad használni a
kémény szurkosodása, szûkülése elkerülésére. Ha ez A Lángõr Kft. dolgozói tömbház kéményét
mégis bekövetkezik, ellenõrzik.

A LÁNGÕR '94 Kft. – a
nagykanizsai és letenyei járást
leszámítva – a megye területének kétharmadán végzi a
feladatait. A munka már az épületek tervezésénél kezdõdik,
s a használatba vételi engedély is csak az ellenõrzést
követõen adható ki. A meglevõ gázüzemû és vegyestüzelésû kéményeket pedig egyaránt rendszeresen kell ellenõrizni, figyelemmel a tûzveszélyesség kérdésére is. A kéményseprõink ezért tervszerûen
felkeresik a tulajdonosokat, ellenõrzik a kémény átjárhatóságát és ha szükséges, kitisztítják. Kérjük a lakosságot,
hogy saját érdekükben segítsék dolgozóink munkáját –
ismertette Havasi Zoltán.
LÁNGÕR '94

Kéményseprõipari és
Tüzeléstechnikai Kft.
Zalaegerszeg, Hock János u 27.
Tel.: 92/511-843,
mobil: +36-30/602-5528
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Szenvedélye a fotózás Születésnapi köszöntõ
Nemesapátiban számos szép hely, mûemlék, természeti jelenség található, a
dombtetõrõl kitekintve pedig kiváló panorámakép tárul elénk.
A templomot kapta
lencsevégre a családjával már két évtizede
itt élõ Fábián Zoltán,
akinek felvételét az
EON pályázatára is
benevezte a település. A hobbifotós helyi felvételeibõl a Szülõföldem Alapítvány
és az önkormányzat
összefogásával
egy
falinaptárat állítottak
össze, melynek megvételével az alapítványt lehet támogatni.
– Hány képbõl Fábián Zoltán a képeibõl szerkesztett
falunaptárral.
választottad ki a 12
Érdekes, hogy az interneten
hónapot?
– Több száz, talán ezer. A sok egyforma kép van, viszont,
címlapon található fotó a ha odébb megyünk néhány
templom új kivilágítása után méterrel, vagy másik oldalról
készült, amikor öt-hat este is fotózunk egy utcát, teljesen
kimentem, s mintegy félszáz mást kapunk. Az igazi kihívás
fotóból választottam ki ezt az télen az volt, hogy cinkét
egyet. Az általános iskola ötö- faggyúgolyón lefotózzak.
– Figyelemmel kíséred a
dik osztályában iratkoztam be
fotószakkörre, aztán középis- szakmabelieket, s hogy menykola után már a családalapítás, nyire kell a technikával
építkezés volt az elõtérben, s haladni?
az utóbbi tíz évben foglalko– Igen figyelem õket, sokat
zom vele újra komolyabban.
lehet tõlük is tanulni. A tech– Mi számít kedvelt témá- nika érdekes dolog. Apránként
nak, és mi az igazi kihívás?
fejlesztem, pár éve vettem új
– A tájképeket szeretem gépet, azóta kiegészítõket szerleginkább. Az emberek, ha zek be hozzá. Több optikám,
meglátják a fényképezõgépet, vakum van, fotóztam már estöbbnyire pózolnak, nem ter- küvõn, felkértek a helyi iskola
mészetesen viselkednek. Eb- tablófotózására, ezeket már el
ben az esetben vagy gyakorlott merem vállalni.
alany kell, vagy nagyon távol– Hogyan fogadja a család
ról kell fotózni. Tájfotó témá- ezt a hobbit?
ban a környezõ dombokat be– Tetszik nekik, ha mögötjártam, itt elfogytak a témák, tem állnak. Amolyan „góc” vagyok
de voltam Kallósdon a kerek a családban, hiszen annak idetemplomnál is. Triesztbe, Bécs- jén édesapámat is sikerült megbe, Salzburgba pedig már úgy fertõzni ezzel, most pedig úgy
utaztam, hogy feltérképeztem néz ki, hogy a lányom szakmáa látványosságokat, megnéz- nak is szeretné kitanulni.
tem, hogy mások mit fotóztak.
Pataki Balázs

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

Vasboldogasszonyban nemrég örömteli eseményre került
sor: Bános Vilmosné február
18-án ünnepelte a 90. születésnapját. Ebbõl az alkalomból az önkormányzat képviselõi is felköszöntötték otthonában a szépkorú hölgyet.
A jókívánságok mellett néhány ajándékkal is kedveskedett Mazzag Géza pol-

gármester és Németh Zsolt
alpolgármester.
Délután a népdalkör is rendezett egy kis ünnepséget, hiszen
Kati néni oszlopos tagja volt a
csoportnak. Bár ma már nem jár
el a fellépésekre, azonban a próbákon, amikor csak teheti, jelen van. A tagok virággal, tortával és természetesen énekkel köszöntötték legidõsebb társukat.

Az ünnepelt (az ülõ sorban középen) családtagjai körében.

A szülõket is bevonták

Farsangi maskarákba bújtak az óvodások Egerváron,
ám ezúttal nem az óvodában,
hanem az iskola tornatermében gyûltek össze a szülõkkel
együtt, hogy egy játékos délutánt töltsenek el együtt.
A programban elõször a
vasboldogasszonyi mazsorett
csoport adott rövid mûsort,
majd a kicsik következtek. A
csoportok egymás után mutatták meg jelmezeiket, miközben verseket mondtak, és különbözõ körtáncokat adtak elõ
(képünkön).

A mûsor után az önfeledt
szórakozásé, és a játékos feladatoké volt a fõszerep. A kicsik célba dobásban, evõ- és
ivóversenyben, valamint számos ügyességi feladatban jeleskedtek. A szülõk is versenyezhettek az ajándék édességekért lufifújásban és kötélhúzásban. A szülõi közösség és az
óvoda gondoskodott róla, hogy
senki se távozzon üres hassal,
hiszen számos finomság várta a
jelenlévõket, köztük olyan fánk
is, amit egy apuka készített.
gy.g.

2012. február
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Jégpálya Pethõhenyén

Deák Balázs és Molnár Dominika gyakran használták a jégpályát.
Februárban többször is mínusz 100C alá csökkent a hõmérséklet. Pethõhenyén gondoskodtak arról, hogy a gyerekek ne a veszélyes jégvastagságú élõvizeken korcsolyázzanak. A focipályán a faluház
felújításánál visszamaradt gerendák adták a keretet, fóliával
letakart földre pedig vizet

engedtek. A jégpályán balesetveszély nélkül sportolhatott
gyermek és felnõtt.
– Egy húszperces mûsor
árának is megfelel ez a hatvanezer forintból létrehozott
jégpálya, és a gyerekek itt korcsolyáznak a veszélyes tavak
helyett. Semmilyen földmunka
nem kell hozzá, csak az egye-

nes terep. Minden településnek javaslom ezt a lehetõséget!
– jegyezte meg Deák István
polgármester.
Pethõhenyén elfogadták az
idei költségvetést, melyet az
elmúlt évekhez hasonlóan pozitív mérleggel sikerült tervezni. A települést pályázatokkal
próbálják meg fejleszteni, legutóbb a vis maior beadványukkal a szijácsmáni hegyi útra
nyertek támogatást. Szeretnék
az idén befejezni a ravatalozó és a temetõ arculatának
több éve történõ szépítését.
Egy külön úton fog történni a
szemétszállítás, befejezik a
díszkertet, a díszes kapubejárót. Folytatják a vízelvezetõ
árkok tisztítását, a következõ
munkák a Dózsa utcában
lesznek, ahol a lakosság segítségét is kérik. A faluházat akár családi rendezvényekre is bérbe lehet venni,
mely épület parkja a tavasszal
megszépülhet.

– Az önkormányzat tárgyalásokat folytat az új körjegyzõségi rendszerrel kapcsolatban. Ha a mostani ellátásunk
és függetlenségünk megmarad, akkor bármerre nyitottak
vagyunk. A tanácsi rendszerben lévõ viszonyokat azonban
nem szeretnénk újra átérezni
– mondta a polgármester.
A faluban megpróbálták a
nagy hidegben is segíteni, támogatni a családokat. Szomorú tapasztalatokról is beszámolt a település vezetõje, hiszen a magánerdõknél több
vállalkozó hívta munkára, tüzelõ gyûjtésére a falubelieket.
A felhívás süket fülekre talált:
volt, aki legyintve egyet azért
nem ment el fát szedni, mert
az önkormányzattól várta az
„ölébe hulló” tüzelõt. A jövõben az ilyen eseteket, rászorultságot a hivatalban komolyabban, jegyzõkönyvbe véve
fogják kivizsgálni.
Pataki Balázs

Megszépült, megújult a temetõ Gõsfán
Az elmúlt hónapokban 7,7
millió forintból sikerült bõvíteni Gõsfán a temetõt, melyre Leader-pályázatból 6,2 millió forintot nyertek. A munkálatok során a ravatalozó
felett sírhelyekkel, térkövezett
sétánnyal bõvült a terület, a
bejárathoz vezetõ utat leaszfaltozták, és a mozgássérülteknek parkolókat hoztak létre.
Az új kandelábereknek köszönhetõen akár késõ estig is
világos lehet a most számos

zöld növénnyel feldíszített temetõ. A kivitelezés során
gondoltak a jövõre is, így egy
járda már most vezet a jövõben felépítendõ urnafalhoz…
Idén a „hagyományok háza”
néven a régi iskolaépület felújítására írtak beadványt, ahol
az elavult tetõszerkezetet szeretnék felújítani. Az épület falain belül mûködik Gõsfa helytörténeti gyûjteménye, ahol minden szoba a régi korok szokásairól, hagyományairól árulkodik.

– Ez egy 5 milliós pályázat,
melynek sikerével legalább a
tetõszerkezetet meg szeretnénk menteni, ami sajnos egykét évnél nem bír már többet.
A település legrégebbi, 1872ben állított épületérõl van szó,
s azon leszünk, hogy ezt minél
tovább megõrizzük az utókornak – árulta el Farkas Tiborné,
Gõsfa polgármestere.
A mai gazdasági helyzetben
minden támogatási lehetõséget meg kell ragadni, így az
idei falunapi programot is pályázati támogatással finanszíroznák. Tavaly a táncosok gálamûsorára, a falunapra és a
szüreti felvonulásra összesen
1,9 milliós támogatást sikerült

elnyerni. Folyamatosan keresik
a további lehetõségeket, amivel például a falu járdáját,
faluházát is újjáépíthetnék.
Utóbbira kész tervek vannak
készenlétben, a támogatás
nélkül csak az állagmegóvásra
jut pénz.
Március 24-én ismét Gõsfán rendezik a kistérségi borversenyt, melynek település
legutóbb három éve adott helyet, s akkor az egyik legtöbb
bormintát, 135 féle nedût
gyûjtöttek össze. Idén remélik,
hogy megdöntik az eddigi csúcsot, és a hagyományoknak
megfelelõen jó hangulatú versengés lesz.
-pb-

Észak-Nyugat Zala
Kistérségi havilap

Sírhelyekkel, térkövezett sétánnyal bõvült a temetõkert.
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Az Észak- Nyugat Zalai Kistérségi Társulás és Egervár
Önkormányzata
2012. március 31-április 1. között megrendezi a XII.
Kistérségi Vásárt
Helye: Egervári László Általános Iskola, Egervár
2012. március 31. Szombat
10,00 óra: Köszöntõt mond:
Szijártó József polgármester
Köcse Tibor társulás elnöke
Vígh László országgyûlési képviselõ
A vásárt megnyitja:
Manninger Jenõ
A Zala Megyei Közgyûlés elnöke
10,30 óra: Vásárdíjak átadása
11,00 óra: Szakmai elõadás
Nemzetközi kapcsolatok kiépítése a kistérség területén
Ea: Bolek Zoltán Magyar Iszlám Közösség elnöke
NFÖ Kft. üv. igazgatója
11,00 órától induló közönség programok
Kiállítók bemutatkozása, vásári akciók
Kézmûves foglalkozások, tojásfestés, Lufi hajtogatás
Véradás, vérnyomás, vércukorszint mérés és tanácsadás
Dohányzás lesegítõ program CO mérés, újraélesztés bemutatása
Erdélyi kürtõs kalács, vattacukor
14,00 órától Kulturális programok
Fellépnek a térség amatõr csoportjai
16,00 órától Sztárvendég: Oszvald Marika
2012. április 1. Vasárnap
10,00 órától induló közönség programok
Kiállítók bemutatkozása, vásári akciók
Gyermekeknek szabadtéri programok
14,00 órától Kulturális programok a vásár színpadán
16,00 óra: Sztárvendég: Sógorok
17,00 óra Ünnepélyes Vásárzárás

MINDENT MEGOLDUNK FOGÁSZAT!
Teljes körû szájsebészeti, fogászati és fogtechnikai szolgáltatás
EGY HELYEN saját fogtechnikai laboratóriummal!
• Implantátumok szájsebészeti mûtétek
• Röntgendiagnosztika
Rövid határidõ,
• Fogászati kezelések
magas minõség,
• Fogpótlások a fogtechnikus
közvetlen közremûködésével megfizethetõ ár!
• Újdonságok - Zirconium

Márciusi tavaszi akció!
10% árengedmény a fogpótlásokra!
Minden márciusban készülõ rögzített és kivehetõ fogpótlásra
10% árengedményt adunk.

Cím: Zalaegerszeg, Csendes u.34. Bejelentkezés: 06 70398 1569

www.zalatajkiado.hu

Bölcsikóstolgató - 2012
2012. március
Sok szeretettel várjuk az érdeklõdõ szülõket,
nagyszülõket, leendõ bölcsiseket
a Cseperedõ bölcsõdében Zalaszentivánon
a bölcsikóstolgatón.
Idõpontok:
március. 8. 9-11 óráig
március. 12. 9-11 óráig
március. 26. 9-11 óráig
A délelõtt során lehetõség nyílik:
• megismerkedni a leendõ gondozónõkkel
• a bölcsõdei élettel
• a bölcsõde épületével, a csoportszobákkal, játékokkal
Minden a bölcsõdei élettel, felvétellel kapcsolatos kérdésükre
választ kaphatnak!
További információ: Kiss Norbert, bölcsõdevezetõ 92/393-513

