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Idén a hónapváltó hétvégén,
március 31-április 1. között ren-
dezte meg

és az
Egervár Község Ön-

kormányzata Észak-Nyu-

A jó hazai termékek seregszemléje
XII. Kistérségi Vásár Egerváron

gat Zalai Kistérségi Társulás a
már hagyományos húsvét elõtti
vásárát. A környék és a megye-

székhely kiállítói már 12. alka-
lommal várták portékáikkal az
érdeklõdõket. Nyitóbeszédében

, a
elnöke üdvözölte a

vásár célját, a helyi termelõk
portékáinak bemutatását, s ki-
emelte, hogy a megyei önkor-
mányzat átalakult feladatai mel-
lett továbbra is figyelmet szen-
tel a hagyományõrzésnek.

Köszöntõjében
országgyûlési képviselõ rámu-
tatott, hogy a magyar ember
manapság egyre inkább a biz-
tonságra törekszik, így olyan

Manninger Jenõ Zala Megyei
Közgyûlés

Vigh László

terméket, élelmiszert vásárol,
amirõl tudja, hogy honnan szár-
mazik. Az egervári vásár jó pél-
dája ennek a szemléletnek, ahol
látszik, hogy a kiállítók mennyit
dolgoztak termékeiken.

, a kistérségi társulás el-
nöke szintén a magyar termé-
kek és szolgáltatások mellett állt
ki, melyek megfelelõ reklámo-
zással eladhatók, sõt a külföldi
érdeklõdõk számára is vonzóak
lehetnek. Szavaihoz kapcsoló-
dóan látták vendégül a vásárban
a és

Köcse
Tibor

Szaud-Arábiából Szudánból

Érdeklõdni: 30/478-6485

120-140 kg-os minõségi elõjegyezhetõk!hússertések

Élve:
Hasítva: -os

áron.

420 Ft/kg
570 Ft/kg

Zalaszentiván

A vásárdíjat kapott kiállítók.
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(Folytatás az 1. oldalról)
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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

Kínálatban nem volt hiány.

A jó hazai termékek seregszemléje
XII. Kistérségi Vásár Egerváron

érkezett vendégeket, akiket a
térség külföldi kapcsolatainak
összefogója, , a

el-
nöke fogadott. Ehhez kapcso-
lódóan Bolek Zoltán egy EKG-
berendezést adott át Szijártó
Józsefnek, a házigazda település
polgármesterének.

A vásár nyitónapján a tele-
pülések, rendezõ szervezetek
hagyományosan vásárdíjakkal is-

Bolek Zoltán
Nagypáli Fejlesztési Övezet

merték el a rendezvényen ki-
állító termelõk törekvéseit, s a
díjak között akadt olyan, me-
lyet az egyik kiállítót gazda-
gítva adtak át az általuk ki-
választott stand tulajdonosá-
nak. immáron
tizedik alkalommal pakolta ki
portékáit az egervári rendez-
vényre:

– Az elsõ alkalomra még a
vásár egyik szervezõje, Hessel
Ferencné hívott meg, s azóta is

Iványi Ildikó

rendszeresen eljövök. A tanári
pályáról nyugdíjba vonulva kezd-
tem el jobban a kézmûvesség-
gel és bábok készítésével foglal-
kozni. Nyitottam egy népmûvé-
szeti boltot Zalaegerszegen is és
felvállaltam, hogy az én kézmû-
ves munkáim mellett a zalai
népi iparmûvészet termékeit
népszerûsítem. A vásárra hús-
véti terítõket, szalvétákat, nyu-
szikat, kalocsai, hímes és zalai
festett tojásokat, és textilba-
bákat hoztam – mesélte a ju-
biláló kiállító, Iványi Ildikó.

Délután az érdeklõdõk Bo-
lek Zoltán elõadásában „Nem-
zetközi kapcsolatok kiépítése a
kistérség területén” címmel
hallgattak tájékoztatót, s köz-
ben a színpadon a térség kul-

turális csoportjai váltották egy-
mást. A kézmûves termékek mel-
lett a kiállítók többek között a
húsvéthoz kapcsolódóan terme-
lõi és díszes tojásokkal, asztali
díszekkel, ékszerekkel, sütemé-
nyekkel, faliképekkel, festmé-
nyekkel, hímzett párnákkal, tás-
kákkal, fazekas- fafaragó-, és kár-
pitos termékekkel, kerti gépek-
kel, virágokkal várták az érdek-
lõdõket. A látogatókat a vásárfia
keresgélése mellett kézmûves
foglalkozás, tojásfestés, lufihaj-
togatás várta, az egészségmeg-
õrzés jegyében pedig véradás,
vérnyomás- és vércukorszint
mérés, egészségtanácsadás, do-
hányzásról leszoktató progra-
mok zajlottak. Szombaton

operetténekes lé-
pett fel, vasárnap pedig a

mulatós mûsorral zárták a
vásári forgatagot.

A www.zalatajkiado.hu kép-
galériájában további fotók lát-
hatók az eseményrõl.

Osz-
vald Marika

Sógo-
rok

Pataki Balázs

A kultúrház udvarának zsú-
foltságából megállapítva a naiv
érdeklõdõ már-már azt hitte,
hogy március 31-i kispáli hús-
véti készülõdés kevés érdeklõ-
dõt vonz. Az ajtón belépve azon-
ban az összes asztalt körbeülõ
nyüzsgõ, és szorgos gyermeke-
ket, lelkes segítõket talált. A
rendezvény alapján elmondha-
tó, hogy példaértékû a telepü-
lés közösségi élete, hiszen ezút-
tal is sokan vettek részt az
önkormányzat támogatásával és

vezetésé-
vel zajló programon.
Takács Zoltánné Éva

Húsvéti készülõdés Kispáliban

Érdeklõdésben nem volt hiány.

– Eredetileg a foltvarrókkal
közös programunk folytatása-
ként szerveztük meg a mai al-
kalmat, amit a húsvéthoz köze-
ledve összekapcsoltunk az ün-
nepre való készülõdéssel is. Az
egyes asztaloknál különbözõ
technikákat próbálhattak ki a
gyerekek. Zsírkréta olvasztásos
tojásdíszítéssel, szalvétatechniká-
val, tojás és kiscsibe varrással, tex-
tiltulipán készítéssel foglalko-
zunk és mellette egy babákból
álló kiállítást is hoztunk erre a
napra – árulta el a program
szervezõje, Takács Zoltánné Éva.

Az alkalmi kiállításon diva-
tos ruhákba öltöztetett babák,
macik mutatták be, hogy folt-
varrásos technikával nem csak
ágytakarót, faliképet, díszpár-
nát lehet készíteni, hanem gye-
rekjátékot is. Az alkalmi bemu-
tató pedig egy kis mintaként
szolgált a lelkes foltvarró csa-
patnak is. A falu következõ na-
gyobb programja a gyereknap-
pal, májusfa kitáncolással ösz-
szekötött falunap lesz.

A www.zalatajkiado.hu kép-
galériájában további fotók lát-
hatók az eseményrõl.

-pb-

Az idén 2012. április 28-
án (szombaton) kerül sor a
nemesapáti határjárásra, mi-
vel az eredetileg tervezett
idõpont (április 21.) munka-
nappá lett nyilvánítva. A
szervezõk 15 órára várják az
érdeklõdõ-ünneplõket a ha-
tárjárással egybekötött ter-
mény-áldási szertartásra a
Villámvágta Kereszthez, és az
azt követõ szeretetlakomára.

Zarándoklat…
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Március 24-én került meg-
rendezésre a már hagyomá-
nyos kistérségi borverseny,
amelynek immár harmadik al-
kalommal adott otthont
a faluházban. Bár ez a szom-
bati nap munkanapnak számí-
tott, a termelõk mégis 101
mintát neveztek a megméret-
tetésre. A zsûri délután 4 óra
körül kezdte el a bírálatot.
Ekkor az épület mögött már
javában rotyogott a vad-
pörkölt.

A házigazdák egy kis mû-
sorral is készültek. Elõször a

hastánccsoport adta
elõ produkcióját, majd

mondott el egy a bor-
ral foglalkozó verset. A

néptánccsoport látványos
produkciót mutatott be a szín-
padon, aminek a végén még a
boroskancsók is elõkerültek,
persze nem üresen. Végezetül

Egervárról lé-
pett a színpadra, s tréfás da-

Gõsfa

Zahira
Mátyás

Bettina
Rozma-

ring

Németh Károly

A kistérség borait bírálták
laival szórakoztatta a jelen-
lévõket.

A térség szinte valamennyi
településérõl érkeztek minták,
amit a 6 tagú zsûri,

vezetésével bírált. A
mustra végeztével a bírálók az
értékelésben elmondták, hogy
minden évben egyre jobb bo-
rokkal találkoznak, és örülnek
neki, hogy a gazdák megfogad-
ják a tanácsaikat.

A 56 fehérbor közül 6
arany, 23 ezüst, 17 bronz és 10
oklevél minõsítést kapott. A 41
vörösborból 1 nagyarany, 3
arany, 19 ezüst, 13 bronz és 5
oklevél eredményt ért el. 4
rozé bort is neveztek, melyek
közül 1 ezüst, 3 pedig bronz
fokozatot kapott. A zsûri a
kistérség legjobb borának

gõsfai boros-

ifj. Veress
János

Ambrus Zoltán
gazda 24 éves fehérborát vá-
lasztotta, ami mint mondták
igazi kuriózumnak számított.

Az értékelés után minden
jelenlévõt megvendégeltek egy

tál étellel, majd az önfeledt
szórakozásé volt a fõszerep,
melyhez a zenét Németh Ká-
roly és zenekara biztosította.

Gyerkó Gábor

Március 1-4-ig került meg-
rendezésre a Nemzetközi Uta-
zás Kiállítás Budapesten. Több
magyar és külföldi utazási
iroda, vendéglátó és vendégfo-
gadó vitte el cége ajánlatát a
vásárra, ahol nagy volt az
érdeklõdés a magyar szállá-
sok és gasztronómiai ajánla-
tok iránt is.

A Nyugat-dunántúli Regio-
nális Marketing Igazgatóság
standján kapott helyet a Falusi
Vendéglátók Zala Megyei Egye-
sülete is, a megyében mûködõ

Kistérségi vendéglátók…

falusi vendéglátók ajánlatait
népszerûsítették kiadványaik-
kal, valamint zalai étel és ital
specialitásokat kóstoltattak az
érdeklõdõkkel.

egervári vendégfogadó a me-
gyei egyesület vezetõségi tagja
informátorként mind a négy
nap szorgosan ajánlotta a me-
gyében lévõ falusi vendég-
fogadók szálláshelyeit és az
ott lévõ kikapcsolódási lehe-
tõségeket, programokat, lát-
nivalókat.

Béresné Dormán Ibolya

Szijártó József, Egervár polgármestere is felkereste a zalai
standot.

Ambrus Zoltán (balról) 24 éves fehérbora igazi különlegesség.

Hozzávalók:

Elkészítés:

2 db csirke-
mell filé, 1 kávéskanál Knorr
aranysárga tyúkhúsleves íze-
sítõ, 1 fej vöröshagyma, 1 na-
gyobb padlizsán szeletekre
vágva, 1/2 dl olaj, õrölt sze-
recsendió.

A csirkemelle-
ket keresztben ujjnyi vastag
szeletekre vágjuk, majd félbe-
hajtva nyársra húzzuk. Egy
keverõtálban összekeverjük a
Knorr tyúkhúsleves ízesítõt,
az olajat, a reszelt vöröshagy-
mát és a szerecsendiót. Sütés
elõtt megkenjük a húst a
páclével, majd forró serpe-
nyõben hirtelen mindkét ol-
dalát megsütjük. Közben a

padlizsánt felszeleteljük, be-
sózzuk és egy darabig állni
hagyjuk. Utána alaposan le-
csepegtetjük és szintén meg-
sütjük. A nyársakat a padli-
zsánnal körítve tálaljuk. Az
ételt szabadban is készít-
hetjük grillezve vagy roston
sütve.

Jó étvágyat!

„Szárnyaló” receptek

Zalai Baromfifeldolgozó Kft.
Pacsa, Ipari Park

Az étel elkészítéséhez keresse
a pacsai termékeit!

Zala megyében jelenleg a következõ helyeken vásárolhatja meg:
: Piac, Berzsenyi úti baromfibolt, Eötvös

utcai baromfibolt, Húsáruház Kossuth út, Egerszeghús.
: Piac, Kanizsahús 2000 Kft., Mesterhús.

: Hétforrás Coop.
: vendéglõk.

: Kovács Gusztáv nagykereskedõ.
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

Zalaegerszeg

Nagykanizsa
Pacsa
Hévíz
Keszthely

Aranyérmek
csirkemellbõl
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Szent József kilenced. A
február végén kezdõdött, ki-
lenc alkalomból álló tavaszi li-
turgia József napig zajlott

. A „Szeretet éve”
alkalmából a falu nyugdíjasai
még a húsvéti készülõdés elõtt
heti három alkalommal a kö-
zösségi házban imádkoztak:

– Tavaly volt az elsõ össze-
jövetelünk, akkor már kigyûj-
töttük napokra a szöveget,
melyre Sömenek István plé-

Ne-
mesapátiban

Hagyományos liturgia lett Nemesapátiban.

Imádsággal, énekkel…

bános is áldását adta. Idén is
folytatjuk ugyanazzal a kis csa-
pattal, és mindenki örömmel,
szívesen jön ide. Jézus nevelõ-
apjáról, Szent Józsefrõl mon-
dunk imákat, énekeket. A ki-
lencedik napon reggel elme-
gyünk gyónni és áldozni, aztán
egy kis agapéval zárjuk a so-
rozatot – mesélte lapunknak
az imakör szószólója, Németh
Rózsa.

– pb –

A hagyományokhoz híven
idén is megrendezték

a falu idõsebb lakóinak kö-
szöntését, melyre száznál is
több hatvan éven felülit hívtak
meg. A március 3-i ünnepség
kezdetekor a jelenlévõk között

polgármester kü-
lön köszöntötte a település
legidõsebb lakosát, a 98 esz-
tendõs . „Mi
emberek furcsa lények va-

Alibán-
fán

Cziráki Imre

Bangó Lajosnét

Bordalos, mustrás idõsköszöntés Alibánfán

Vidáman telt a délután.

gyunk. Tudunk örülni, sírni,
dühöngeni, de a legfontosabb,
hogy szeretni tudunk…” – ho-
zakodott elõ egy idézettel Czi-
ráki Imre, aki megköszönte
mindenki segítségét és külön
kiemelte

alapítványi elnök igyeke-
zetét, aki a település program-
jainak mozgató rugója.

A helyi
tagjai már a rendezvény elõké-

Kósáné Németh
Klára

Lila Akác Dalkör

születébõl, így az étel, ital biz-
tosításából is kivették részü-
ket, majd a színpadon dalolva
szórakoztattak. Õket a velük jó
barátságot ápoló zalatárnoki

követ-
te a mûsorban, akiknek bor-
dalai jó hangulatot teremtettek
a vacsorához, borversenyhez.
„Régen, ha az asszonnyal ösz-
szevesztünk, akkor elment
egy-két hétre az anyjához. Ma
meg, ha összekapunk, az anyós
jön ide” - hangzott a kacagtató
párbeszédek egyike a borozás-
ra igyekvõ sógorok dalos ko-
médiájában.

A mûsor után az asztalok
megteltek étellel-itallal, köz-
ben a ,

alkotta zsûri
csendben nekilátott a nevezé-
sig beérkezett 11 fehér és 2 vö-
rös borminta vizsgálgatásának.
A szabályok szerint maximum
20 pont volt adható, arany mi-
nõsítést 18,5 ponttól lehetett
kapni:

– Megnézzük a színét, a
tisztaságát, az illatanyagot,

Kéknefelejcs Népdalkör

Sipos János Szabó Gyu-
la, Zab Károlyné

meg az összbenyomást, utóbb-
iért 12 pontot lehet kapni. A
térségi borversenyeken saját
boraimmal is ott vagyok, ne-
kem a vörösborok a kedvence-
im. Én mennyiségre kevesebb
bort termeltem, jobb cukor-
fokkal, jobban oda kellett fi-
gyelni a szüret idõpontjára.
Szerintem most könnyebb volt
jobb bort készíteni – árulta el
Sipos János, a zsûri elnöke a
mustra elején, aki szerint a
kóstolt borok „gyümölcsöseb-
bek” voltak ezúttal.

A településhez kapcsolódó
hír, hogy a szokásoknak meg-
felelõen idõsköszöntés elõtt,
március 2-án a pethõhenyeiek-
kel közösen tartottak véradást,
melyre 16 adakozó, köztük há-
rom elsõ véradó fiatal jelent
meg. A kétórás rendezvény vé-
gén virslivel és teával vendé-
gelték meg a véradókat.

A kép-
galériájában további fotók lát-
hatók az eseményrõl.

Pataki Balázs

www.zalatajkiado.hu

Március 14-én
, valamint

együtt ünnepeltek az óvo-
dások és az iskolások, valamint
a helyi Nyugdíjas Egyesület tag-
jai. Alsónemesapátiban a Cser-
tán Sándor Általános Iskola
Csertán-emléktáblájánál he-
lyezték el a megemlékezés ko-
szorúját; Nemesapátiban az
1848/49-es emlékmûnél a ke-
gyelet virágaival emlékeztek
meg a márciusi ifjakról.

Március 15-én a Magya-
rok Nagyasszonya filiális-temp-

Alsónemes-
apátiban Nemesapá-
tiban

Ifjak az ifjakról
lomban ünnepi szentmise
keretében irodalmi, zenés-ver-
ses mûsorral elevenítették fel
a forradalom- és szabadság-
harc napjait az alsóne-
mesapáti fiatalok és a Támasz-
pont RTB által alakított cso-
port tagjai. Ezt követõen

érseki ta-
nácsos, plébános mondott be-
szédet. Az ünnepi megem-
lékezés a Himnusz közös el-
éneklésével ért véget az alsó-
nemesapti római katolikus
templomban.

Sömenek István

Méltóképpen emlékeztek.
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Fõzni jó!

A téli szürke hónapok
után mindenki alig várja a
tavaszt. Valaki a kirándulá-
sok miatt, hogy végre ki
tudjon mozdulni az ottho-
nából és élvezze a nap-
sütést.

Valaki azért, hogy végre
friss zöld saláta kerüljön az
asztalra. Hiszen már annyira
hiányzik! Az utóbbit nem
egyszerû megoldani, mert
ebben az idõben még csak
ébredezik a természet, ezért
alig terem valami. Ennek el-
lenére keressük a megol-
dást, ami nem egyszerû. Bár
kézenfekvõnek tûnhet a
több ezer kilométerrõl szár-
mazó zöldségekhez nyúlni,
de annyi mindent hallani
ezekrõl, hogy próbáljuk ki-
húzni ezt a pár hetet ezek
nélkül.

A múlt héten én is az
esti vacsorához vadásztam
alapanyagokat, amikor ösz-
szefutottam Ágival. Ügyfe-
lünk volt, konyhát tervez-
tünk és gyártottunk neki.
Ezért tudom, hogy õ is sze-
ret fõzni. Együtt érzõen mo-
solyogott, amikor a mirelit
zöldségek elõtt meglátott.

– Te is zöldre vadászol?
– Igen, valami zöldség-

gel fel akarom dobni a va-
csorát. Már hiányzik.

A hétvégén én is így vol-
tam vele. Laci nem örül, ha
bizonytalan eredetû zöld-
séggel állítok haza. De nem
tudtam megállni, hogy azt a
zöldbabot ne vegyem meg.
Laci is szereti, – mikor idé-
nye van. Ezért nézett egy ki-
csit szúrósan, majd õ is
örült neki. Megfuttattam va-
jon, nagyon finom lett.

– Akkor volt egy pici
boldogság?

– Igen! – mosolygott Ági.
mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Pici boldogság…

Kemény Bertalan

Falufejlesztési Társaság

Alsómocsoládon

nemesapáti
Benkõ Jánosné

Gáspár Zoltánné
Nemesapáti

Önkormányzat Sömenek Ist-
ván

Szabó Kata-
lin

– Mikor kezdõdött a falu-
gondnoki munka?

(1928-
2007) széleskörû tevékenysé-
gével megálmodta és létrehoz-
ta a tanya- és falugondnoki
szolgálatot. Egy olyan egysze-
mélyes „intézményt”, ahol a
gondnok beszerez, elintéz, ta-
nácsot ad, meghozza a gyógy-
szert, fát vág, vérnyomást mér,
kihordja az ebédet, könyvet és
színházjegyet árul, elvégez min-
dent, amire képes, s amire
szükség van a faluban, tanyá-
kon. Õ az, aki felvállalja a falu
minden gondját, és mindig ott
van, ha szükség van rá. A Ke-
mény Bertalan Falufejlesztési
Díjat azzal a céllal alapította a

, hogy
erkölcsi elismerése legyen a
munkájukat lelkiismeretesen
végzõ falugondnokoknak.
Idén március 2-án negyedszer
osztották ki
az elismeréseket, ahol a hat dí-
jazott között a

munkáját is el-
ismerték. Nemesapáti falu-
gondnoka 2001 óta tagja a Za-
lai Falvakért Egyesület falu-
gondnoki tagozatának, senior
falugondnokként sikeresen
közremûködik a falugondnoki
alapképzés helyi gyakorlatá-
nak szervezésében, megvalósí-
tásában. Díjra jelölését többek
között pol-
gármester és a

,
plébános, a Nyugdíjas

Egyesület és a róla véleményt
író iskolavezetõ,

szorgalmazta. Az elismerés
kapcsán faggattuk a megható-
dott díjazottat.

– 2001. január 23-án kezd-
tem, de elõtte pályázatot kel-
lett beadni, amit egy falugyû-
lés alkalmával bíráltak el, és
kettõnk közül döntöttek, hogy
ki legyen a falugondnok.
Elõttem Szeglet József végezte
ezt a munkát, így nem is volt
egyszerû feladatom, mert vele
mindenki nagyon meg volt
elégedve, ezért tartottam is at-
tól, hogyan tudok az õ helyén
dolgozni. Segítség volt, hogy
itt születtem, édesapámat so-
kan ismerték, így ezáltal en-
gem is. Nehéz az idõsekkel el-
fogadtatni magát az ember-
nek, de szerencsére sikerült el-
nyerni a bizalmukat, és arra tö-
rekszem, hogy ez meg is ma-
radjon.

„Én csak végzem a dolgom…”
Elismerték sok év munkáját

– Kívülrõl szemlélve elég
sokrétû, ez a munka… Mibõl
áll egy nap?

– Általában negyed 8 körül
indulok otthonról, és vagy út-
közben találkozom feladattal,
vagy már otthon keresnek,
mert a telefonom mindig be
van kapcsolva. Hívnak, hogy el
tudom-e vinni õket, el tudok-e
menni a receptért, el tudom-e
intézni a dolgukat. Általában
fél 8-kor kiveszem a garázsból
az autót, amivel ténylegesen el-
indul a nap. Sokszor a két apá-
ti hivatal között is kézbesítek.
Ebédidõhöz közeledve össze-
szedem az éthordó kannákat
az itteni óvodában, iskolában,
idõseknél és ugyanezt Alsóne-
mesapátiban is. Zalaegersze-
gen általában a patikában kez-
dek, ahonnan elhozom a
gyógyszereket, aztán megyek
az ételért. Most házi segítség-
nyújtók is jöttek velem, akik
bevásároltak az idõseknek, s
mellettük egy combig begip-
szelt fiút is vittem a balesetire.
Jól kell szervezni, hogy min-
dent egy úttal megoldhassunk,
ne kelljen a faluból többször
fordulni. Délután „szabadon
választott program” van: ami
belefér, mindent megcsinálha-
tok. Az iskolában a farsanghoz
én mentem az élelmiszerekért,

de engem hívtak, ha az óvodá-
ból egy beteg gyereket haza
kell vinni. Ha valahol történik
valami, én biztos, hogy ott va-
gyok… Ha például fõzünk, ak-
kor ahhoz kell hozzávalókért
szaladni. Tegnap jó idõ volt,
gondoltam kiszellõztetem a
sportöltözõt, de mivel elõtte
nap edzés volt, kicsit ki is kel-
lett takarítani. Az idõsek most
közösen imádkoznak, értük is
el kellett szaladni. A munka-
ügyi központba, terhes tanács-
adásra is sokakat én viszek. Ha
nincs közmunkás, akkor a te-
metõt, buszmegállókat, olykor
az utcát, intézmények környé-
két is rendben tartom, ha pe-
dig õk dolgoznak, akkor idõn-
ként rájuk kell nézni. Hogy mi-
ért csinálom? Elmondani se le-
het, hogy az ember mennyi há-
lát, köszönetet kap a munkájá-
ért, ha segít valakin…

– Február 24-én a díjátadás
elõtt egy héttel szólt Gáspár
Zoltánné polgármester, hogy
beszélnünk kell. El sem tud-
tam képzelni, hogy mirõl. A ró-
lam írt véleményt olvasva na-
gyon meghatódtam. Én csak
végzem a dolgomat, olykor se-
gítséggel is, de igyekszem min-
dent megoldani. Eszembe nem
jutott volna, hogy ezért vala-
milyen elismerést kapok. Nem
kis dolog ez, hiszen sokan
megérdemelnék ezt a díjat, a
tanítótól a mosogatónõig, akik
ugyanúgy naponta teszik a dol-
gukat. Sokan csak nyugdíj után
kapnak ilyen elismerést, és el
sem hiszem, hogy nekem már
most megadatott. Az idõsektõl
hálájuk jeléül egy faliképet is
kaptam.

– Sokszor csak délután öt
óra után végzek, este állok ne-
ki fõzni, amit a családnak is to-
lerálnia kell. Hétvégén elvileg
pihenek, de elõfordul, hogy
hívnak és szívesen segítek ak-
kor is. Az igazi kikapcsolódás
számomra az itthoni kert, de
nagyon szeretek a szõlõhegyen
is tevékenykedni.

– Milyen érzés ez az elis-
merés?

– Ennyi munka mellett ho-
gyan lehet kikapcsolódni?

Pataki Balázs

Benkõ Jánosné falugondnok
a díjátadás után.
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Március 15-én az 1848-as
eseményekrõl emlékeztek

. Az ünnepségre most is
az iskola aulájában került sor.
Elõször az általános iskolások
mûsorát tekinthették meg az
egybegyûltek, amely felidézte
a forradalom hangulatát, és be-
mutatta a 164 évvel ezelõtti
eseményeket. A diákok egy
remekül kidolgozott tánckore-
ográfiát is bemutattak, mely-
nek végén élõ kokárdát for-
máltak.

Az iskolások elõadása után
az Egervári Nyugdíjasklub kö-
vetkezett, tagjai verseket, és
dalokat adtak elõ.

Már hagyománnyá vált,
hogy minden évben ezen a na-
pon kerülnek átadásra az Eger-
várért kitüntetések. Idén kettõ
személy részesült ebben az el-

Eger-
váron

Ünnepség és kitüntetések Egerváron

ismerésben, melyet az
és az

közösen adományoz.
a közösségért vég-

zett kiemelkedõ munkájáért
vehette át az Egervárért Elis-
merõ Oklevelet,

pedig azért ér-
demelte ki szintén az Egervár-
ért Elismerõ Oklevelet, mert
777 kötetbõl álló könyvgyûjte-
ményét Egervárnak ajánlot-
ta fel.

A kitüntetések után a jelen-
lévõk kivonultak a templom-
domb tövében található kopja-
fához, amit az önkormányzat
és az iskola képviselõi mellett
a civil szervezetek és a fris-
sen kitüntetettek is megkoszo-
rúztak.

önkor-
mányzat Egervári Hely-
történeti és Községszépítõ
Egyesület
Gyõri József

Fáli Istvánné
Héthelyi Mária

gy.g.

Fáli Istvánné és Gyõri József.

Családias hangulatban ren-
dezte meg március 11-én, va-
sárnap délután a faluházban a
nyugdíjas találkozót

önkormányzata és a Vö-
röskereszt helyi szervezete.

A népes ünneplõ közönsé-
get

, a teleház vezetõje köszön-
tötte, majd
polgármester mondott ünnepi
beszédet.

– A mai ünnepünk a jó-
szándékú generációk találko-
zója. Négy korosztály, több
mint 70 fõs létszámban ké-
szült a mai ünnepre, ajándék-
csokorba kötve szeretetét, meg-

Kemen-
dollár

Szabó Jenõné Baján Erzsé-
bet

Koronczi László

becsülését, háláját, az elmúlt
évtizedeknek járó tiszteletét.
Önmagát becsüli meg minden
korosztály, ha tudomásul veszi,
hogy a világ nem velünk kez-
dõdött, hanem apáink, anyá-
ink munkájával, akik elõttünk
jártak, s építették az élhetõ je-
lent, amelyben a mi generá-
ciónknak kötelessége a követ-
kezõ nemzedék jövõjének
megalapozása. Itt az ideje az
idõsebb korosztály aktív vagy
passzív pihenésének, kívánjuk,
hogy tudjanak élni a gyerme-
keik unokáik örömével, békes-
ségben, boldogan – mondta
Koronczi László, majd megra-

gadta az alkalmat, hogy a pár
napja múlt nõnap alkalmából a
hölgyeket külön köszöntse és
képviselõ-társaival egy-egy szál
virágot nyújtson át nekik.

Színes mûsorral tisztelték
meg a falu szépkorú lakóit az
ifjabb korosztályok. Az óvodá-
sok, az iskolások és a felnõttek
egyaránt kivették a részüket a
jeles nap feladataiból, ki az
elõadásra való felkészüléssel,
ki a vendéglátás elõkészítésé-
vel.

és verscso-
korral köszöntötte a szép-
számú vendéget, majd a kicsik:

tánca követ-
kezett. A délutánt

szavalattal, a nyugdíjas klub
pedig megzenésített versekkel

Szabó Kornélia, Szabó Ág-
nes Horváth Fanni

Tóth Sára, Tóth Izabella, Hor-
váth Jázmin, Horváth Regina,
Horváth Laura, Nyakas Fan-
ni, Varga Izabella, Varga An-
géla, Bakos Zsófia

Büki Patrik,
Kovács Kristóf, Büki Balázs

színesítette. A ,
azaz

elõ-
adása, az óvodások mûsora,

és
tánckoreográfiája, a

rocky tánca

és szin-
tén derûs mosolyt csalt az ün-
nepeltek arcára. Verscsokrot
hallhattak az idõs kemendol-
láriak

és tol-
mácsolásában, végül pedig

Petánovics Re-
beka, , Büki
Patrik elõadásában A kényes
lány címû színdarab koronázta
meg a napot.

Habibi Tánc
Tóth Eszter, Petánovics

Nóra, Petánovics Rebeka, Szép
Edina, Nyakas Fanni, Juhász
Zsófia, Horváth Fanni

Büki Boglárka Büki Barna-
bás Semi-
ramis együttes
Büki Alettával, Császár Brigi-
vel, Császár Kingával, Hor-
váth Fannival, Nemes Beátá-
val Szabó Kornéliával

Horváth Laura, Kovács
Kornél, Tóth Sára, Tóth Iza-
bella Szommer Ádám

Nyakas Fanni,
Horváth Bence

Farsang Lajos

Családias nyugdíjastalálkozó Kemendolláron

Népes közönség volt kíváncsi a nyugdíjasünnep mûsorára.

Tavaszváró rendezvénnyel
invitálta a fiatalokat március
10-én a település kultúrházá-
ba a

és a
. A rendezvényre a

felnõttek többen a kinti mun-
kát megszakítva érkeztek, ab-
ban mind egyetértettek, hogy
a fiatalok öröméért megéri
minden tevékenységet fél-
retenni.

vöcköndi önkormány-
zat Fiatal Családosok
Egyesülete

Tavaszcsalogató Vöcköndön
A településen zajló progra-

mokkal nem titkolt céljuk a szer-
vezõknek, hogy egyfajta kötõdé-
se legyen az ifjúságnak falujához.
A rendezvényen a kis község
egyharmada részt vett, a jelme-
esek és segítõik oklevéllel, illetve
csokoládéval gazdagodtak.

A kép-
galériájában további fotók lát-
hatók az eseményrõl.

- pb -
www.zalatajkiado.hu

A gyerekek ötletes jelmezekbe öltöztek.
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Az elõzõ évek hagyománya-
it folytatva idén új témájú elõ-
adássorozattal színesítette a
kora tavaszi szerda estéket az

kultúrházban
a helyi

.
pszichológus, csa-

ládterapeuta elsõ alkalommal
március 7-én a család együtt-
élésének mûvészetét hozta el
témaként, következõ héten a
család struktúrájában bekö-
vetkezõ változások, zárásként
pedig az idõskor mentálhi-
giénéje köré épültek a kötet-
len beszélgetésekkel zárult
elõadások.

Az utolsó elõadás olyan té-
mákat is feszegetett, amikrõl
nem szívesen beszél az ember:
az idõskorról, az elmúlásról és
a halálról. A szakember kifej-
tette, hogy sok mindent hor-
doz a múlt, örökölt szerepeket,
„tudattalan ajándékokat”, me-
lyek megfejtéséhez érdekes le-
het felrajzolni egy családfát.
Felmerült a kérdés, hogy kit te-
kintünk ma idõsnek? Nagyjá-
ból a 65 év feletti életkor az az
életszakasz, amit mindenki
meg szeretne élni. Egyes mo-

alsónemesapáti
Harangláb Kulturális

és Faluszépítõ Egyesület Gaál
Boglárka

Hagyományos tavaszi elõadássorozat Alsónemesapátiban

Kötetlen beszélgetéssel zárultak az elõadások.

dellek szerint idõs korban job-
ban elõjönnek a jellemzõbb tu-
lajdonságok, így aki addig tü-
relmetlen, illetve simulékony
volt, az még inkább azzá lesz.
Az öregedéssel az érzékek fo-
kozatosan tompulnak, de aki
társasági életet él, lassíthatja a
folyamatokat. A nyugdíjba vo-
nulás egy életszakasz lezárása,
de többen úgy szoronganak
miatta, ahogyan annak idején
egy iskola vagy egy munka-
helyváltás során. Fõként azok
élik meg nehezen, akiknek a
munkájuk tette ki az életük
nagy részét. Fontos már a
nyugdíjazás elõtt új kapcsola-
tokat, hobbikat találni, hiszen
a felkészületlenség, a hirtelen
jött tehetetlenség betegségek-
hez vezethet. Szóba került a
halotti tor, mely egy lezárása
halálesetnek, és rituális folya-
mata a halott elengedésének.
„Mindenki a világnézetének
megfelelõen közölje a gyere-
kekkel a halálesetet” – hívta fel
a figyelmet a szakember. Nagy
jelentõsége van a halottak na-
pi emlékezésnek és fontos a
családtörténet, mely az utódok
számára is fennmaradhat.

– Talán nyolc éve is van,
hogy ilyentájt elõadássoroza-
tot szervezünk a lakosságnak.
Hívtunk már orvosokat is hoz-
zánk, míg az utóbbi években a
természetgyógyászat, termé-
szetben fellelhetõ értékek
iránt érdeklõdtünk. Idén Gaál
Boglárkát ajánlották a figyel-
münkbe, és rábíztuk, hogy
építse fel az elõadássorozatot.

Úgy tûnik, hogy egymásra ta-
láltunk a témákban, hiszen az
elõadások végeztével is sokat
beszélgettünk együtt. Szeret-
nénk a jövõben is folytatni ezt
a sorozatot – árulta el

, az elõadásso-
rozatot szervezõ Harangláb
Kulturális és Faluszépítõ Egye-
sület vezetõje.

Fábián-
né Simon Klára

Pataki Balázs

Óvodánkban a kompeten-
cia alapú programcsomag szel-
lemiségét követve igyekeztünk
összeállítani a farsangi idõszak
programjait is, hiszen a TÁ-
MOP 3. 1. 4. pályázat 5 éves
fenntartási kötelezettséget írt
elõ a résztvevõ intézmények
számára.

A nagycsoportosok papír-
masé-technikával készített álar-

Farsang a zalaszentiváni óvodában

cokon dolgoztak szorgalma-
san, valamint csillagokkal dí-
szített ünnepi sapkákat készí-
tettek. Ilyen színes fejfedõk ké-
szültek a középsõ- és kiscso-
portosoknál, emellett pedig
szemüvegek, maszkok szület-
tek az ügyes kis kezek munkája
nyomán.

A nagycsoportosok a telet
elûzendõ kiszebábot készítet-

tek, melyet a terv szerint a far-
sang napját megelõzõ napon,
azaz február 16-án, rövid tél-
ûzõ felvonulás után égettünk
volna el az óvoda udvarán. A
viharos szél közbeszólt, így er-
re csak a farsangi mulatság
napját követõ héten, kedden
került sor.

Már hagyománynak számít
óvodánkban, hogy farsang táján
minden csoport elkészíti az ál-
tala legkedveltebbnek tartott
farsangi fánkot. Nem történt ez
másként idén sem, így aztán a
farsangi hét keddi napján a nagy-
csoportosok rózsafánkját kós-
tolhattuk meg, szerdán a kis-
csoportosok forgácsfánkjából,
és a középsõsök túrófánkjából
falatozhattak a gyerekek.

Farsang napján a gyerekek
izgatottan, csillogó szemekkel
érkeztek az óvodába, tudták
már, hogy ez különleges nap
lesz! Reggeli után felvehették
az általuk díszített maszkokat
és sapkákat, majd közösen el-
énekeltük, eltáncoltuk az ösz-
szes farsangi dalunkat, el-
mondtuk a mondókákat. A

gyerekek ezután ijesztõ álar-
caikban igyekeztek jól megré-
míteni a telet! A közös rémiszt-
getést vidám játékok sora kö-
vette: volt szörpszívó verseny,
zizi evés, akadálypálya.

A gyerekek örömmel, tevé-
kenyen vettek részt ezekben a
vetélkedõkben. Pihenéskép-
pen a szülõk által hozott fi-
nomságokból csemegézhettek
az apróságok, amely rágcsálni-
és innivalókat ezúton is sze-
retnénk megköszönni a kedves
szülõknek!

Volt arcfestés is; volt, aki-
bõl indián lett, valaki pedig
pillangóvá szeretett volna vál-
tozni, de született bohóc és ci-
ca is az arcfestés eredménye-
képpen.

A farsangi mókázás befeje-
zéseképpen sort kerítettünk
egy kis közös táncolásra az
óvoda elõterében. Mindhárom
csoport együtt volt, és a gye-
rekek szívesen táncoltak társa-
ikkal színes kis kalapkáikban,
díszes álarcaikban.

óvodapedagógus
Verderber Júlia

Együtt a farsangoló gyermekek.
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Március 17-én, szombaton
került megrendezésre

a pincedombi földpincé-
nél az ilyenkor szokásos ter-
melõi borverseny. Idén 61
mintát hoztak a borosgazdák,
amibõl 26 volt a fehér-, 35 pe-
dig a vörösbor. Amíg a három-
tagú zsûri vezeté-
sével valamennyi mintát végig-
kóstolta, addig a gazdák is le-
tesztelték egymás nedûit, va-
lamint az önkormányzat min-
denkit vendégül látott egy tál
ételre, amit vál-
lalkozó készített el.

A minták vizsgálata után
következhetett a borok szóbeli
értékelése. Elõször a zsûri

Egervá-
ron

Sorok Pál

Kulcsár Zoltán

Borverseny Egerváron
mondta el a véleményét, majd
ismertették a bormustra ered-
ményeit. A 26 fehér minta kö-
zül 8 kapott arany, 10 ezüst, 6
bronz, 2 pedig oklevél mi-
nõsítést. A 35 vörösbor közül
4 minta arany, 20 ezüst, 8
bronz, valamint 3 oklevél mi-
nõsítést ért el. Minden ter-
melõ oklevelet vehetett át a
bora minõségérõl, valamint
egy kerámia boros kupát, ami

keramikus mester
alkotása. Megválasztották Eger-
vár legjobb borait is: Bozzai
Lászlóné termelte a legjobb fe-
hérbort, a vöröset pedig Ben-
de József.

Csuti István

gy.g.

Értékel a zsûri.

Élénk érdeklõdés mellett
rendezték meg Kemendollár
borversenyét március 25-én,
vasárnap délután. A gazdák a
Kemendi-hegyen termett ne-
dûikkel neveztek be, szám sze-
rint 35 bormintával. A 21 fe-
hér-, 13 vörös- és 1 rozébort a

elnök,
és al-

kotta zsûri értékelte. A bírálat

Vizvári Sándor Tár-
noki Kálmán Szabó Jenõ

Megmérettek a kemendi nedûk

során a gazdák számos hasznos
szakmai tanácsot kaptak arra
vonatkozóan, hogyan tehetnék
még jobbá a boraikat.

A 12 éves hagyomány szel-
lemében pol-
gármester nyitotta meg a ren-
dezvényt, amely egyben a
2012. évi Dollári Esték záró-
eseménye volt. Elmondta,
hogy nem elsõsorban a ver-

Koronczi László

seny a fontos, hanem az, hogy
a szõlõsgazdák baráti hangulat-
ban beszélhetik meg a borké-
szítés fortélyait az egyre jobb
eredmény érdekében.

– Egy ilyen esemény arra is
alkalom, hogy tiszteletet ad-
junk azoknak, akik élnek ezzel
a természetadta lehetõséggel,
akik õrzik ezt a régi hagyományt,
hogy a helyi domboldalakon a
saját termésbõl készítsék a borai-
kat saját fogyasztásra. Fontos,
hogy legyen egy ilyen együtt, ba-
ráti hangulatban eltöltött kelle-
mes délután közösen elpoha-
razgatva, mellette tanulva – fo-
galmazta meg Koronczi László.
Lapunknak elmondta azt is,
hogy tavasz lévén, a falu aktív la-
kói máris összegyûltek a faluház
és a környék szépítésének meg-
beszélésére.

Vizvári Sándor elnök, aki
mintegy 10 év óta bírálja a ke-
mendi borokat, értékelésében
elmondta, hogy évrõl évre ja-
vul a borok minõsége, amelyet

természetesen az idõjárás is je-
lentõsen befolyásol alkalman-
ként. Így például a tavalyi évjá-
rattal is alaposan meg kellett
küzdenie a gazdáknak a minõ-
ségért.

A zsûrivel együtt a gazdák
is végigkóstolták a bírált boro-
kat, így azonnal érezték õk is
az egyes minõségjegyeket,
hogy milyen ízérzet milyen ke-
zelési jegyekre utal, s hogy mit
kell legközelebb esetleg más-
ként csinálni.

A borverseny minõsítései
az alábbiak szerint alakultak: a
fehérborok közül 3 arany-, 10
ezüst-, 6 bronzérmet, 2 pedig
oklevél díjazást érdemelt. A vö-
rösborok közt 2 arany-, 9
ezüst- és 3 bronzminõsítést
osztott ki a zsûri. A rendez-
vény legfontosabb értéke
azonban egy baráti körben el-
töltött kellemes délután volt.
Ezért a falu asszonyai is ki-
tettek magukért, akik a jeles
eseményre pogácsát, szendvi-
cset és különféle borkorcso-
lyákat készítettek az ünnepi
asztalra.

Farsang Lajos

A közönség is végigkóstolhatta a zsûrízett borokat.

A
a korábbi avartüzek

után elsõ komolyabb bevetésü-
kön kerültek szembe a láng-
nyelvekkel:

– Március 19-én késõ dél-
után kaptuk a jelzést, hogy Za-
laszentivánon egy fatárolóként
használt melléképület lángra
kapott. A tûz veszélyeztette a
szomszédos épületeket. Egye-
sületünk tagjai rövid idõn be-
lül a helyszínre értek és meg-
kezdték a családi ház mellett
lévõ nagyjából 15 négyzetmé-
teres fatároló oltását. A kiérke-
zõ Zalaegerszegi Hivatásos
Tûzoltóság tagjai gyorsbeavat-
kozó segítségével hamar elfoj-

zalaszentiváni önkéntes
tûzoltók

Az elsõ nagy bevetés

tották a lángokat. Csak a sze-
rencsének és gyorsan helyszín-
re érkezõ tûzoltóknak köszön-
hetõ, hogy nem történt na-
gyobb tragédia – mesélte elsõ
nagyobb bevetésükrõl

, a helyi önkéntesek pa-
rancsnokhelyettese.

A Csány László utcában tör-
tént esetnél a környékbeli tûzrõl
az erõs széllel átterjedõ parázs
gyújtotta be a fészert, ahol a pad-
láson deszkán lévõ szénát, száraz
akácot, a hullámpalás tetõt, fur-
nérlemezes falat „kóstolt” meg a
tûz nyelve. Az önkéntesek gyors
reagálásának köszönhetõ, hogy
nem keletkezett nagyobb kár.

Nagy
Gábor

– pb –

A hivatásosoknak már csak a parázs maradt.
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Egerváron

Szekeres
Péter

, a téli egyete-
misták utolsó összejövetelén a
koktélokról tartott elõadást az
Egervári László Általános Is-
kola hajdani diákja,

, aki a koktélkeverés mes-
tere, s 2006 óta számos ver-
senyen vett részt versenyzõ-
ként vagy zsûritagként. Orszá-
gos és nemzetközi versenye-
ken kiemelkedõ eredményeket
ért el. Több elsõ, második, har-
madik helyet szerzett, sõt kü-
löndíjban is részesült, s nem
csak egy alkalommal. Aktív a
Magyar Bármixer Unió munká-

Koktélparti Egerváron
A véndiák visszatér

jában is és alapító tagja a Bos-
ton Bartender Schoolnak. Je-
lenleg a sárvári Spirit Ho-
tel*****Superior szálloda bár-
menedzsereként dolgozik, ahol
3 koktélbár mûködését irá-
nyítja, s emellett egy úgy-
nevezett kitelepüléses koktél-
parti szolgáltatást mûködtet.
Hogy ez mit is jelent? Ter-
mészetesen azt, hogy a vendég
számára ott keverik a koktélt,
ahol szeretné.

Az egervári hallgatóság
még soha nem találkozott a
koktélkeverés témájával, és sen-
ki sem gondolta, hogy ennyi
fortélya van, s eredetének tör-
ténete sem mindennapi. Nagy
élvezettel keverte ki-ki a maga
italát, persze kis segítséggel,
de a legnagyobb élmény az
elkészült „keverékek” kóstol-
gatása volt. Miközben néhá-
nyan az elõadót faggatták, má-
sok a szerzett kupákat csodál-

ták. Az est házigazdája egy
finom, az „egyetemisták” név-
sorával díszített tortával lepte
meg a társaságot. Még másnap
is tartott az est varázsa, hiszen
az egyik résztvevõ kislány,
Imola születésnapja volt, s
édesanyjával koktélokat kever-
tetett vendégei nagy megelé-
gedésére.

– Nagyon jól éreztem ma-
gam Egerváron, jó volt vissza-
térni a régi iskolámba, talál-
kozni rég nem látott ismerõ-
sökkel. Annak kifejezetten örü-
lök, hogy ekkora érdeklõdésre

tartott számot az elõadásom,
és hogy ilyen szép számban
megjelentek. Remélem, hogy
sikerült betekintést nyújtanom
a koktélok világába és ezáltal
kicsit közelebb hozni a kö-
zönségnek a bárkultúrát –
mondta lapunknak Szekeres
Péter.

Betekinthettünk a koktélok világába.

Március 15-én kiállítás nyílt
az
székhelyén. A bemutatott tár-
gyak között – melyeket a klub
tagjai gyûjtöttek össze a tele-
pülés lakóitól – megtalálható
volt a bányászlámpától a pen-
gõs idõkbõl származó leve-

Egervári Nyugdíjas Klub

Emlékeink közt barangolva

lezõlapig sok érdekesség. Lá-
togatóink nagy része a fiata-
labb generációk tagjai voltak.
Kiállításunk sikerrel zárult.

Köszönet mindazoknak,
akik segítették a kiállítás lét-
rejöttét.
Egervári Nyugdíjas Klub tagjai

Németh Károlyné fõszervezõ mutatja a relikviákat.

A zalaegerszegi

fú-
vószenekara mutatkozott be a
közelmúltban

. A rendhagyó ének-zene
órán a

felsõ tagozatosai
és az alsónemesapáti

tagjai vettek részt.

Pálóczi
Horváth Ádám Alapfokú Mû-
vészetoktatási Intézmény

Alsónemesapá-
tiban

Csertán Sándor Álta-
lános Iskola

Maci
óvoda

Fújták a rezet…

Egy teljes fúvószenekar ér-
kezett a megyeszékhelyrõl a
községbe, hogy bemutassa a
hangszereket. A bátrabbak
meg is fújhatták a trombitát és
a többi rézfúvós hangszert. A
legkisebbek sem maradtak ki a
közös zenélésbõl, õk a ritmus-
szekcióban jeleskedtek.

H.L.

Egy teljes fúvószenekar érkezett.

A Víz világnapján, már-
cius 22-én, – illetve egész
héten – az alsónemesapáti
Maci Óvodában alkotó já-
tékokkal, mondókázással
fordítottak kiemelt hang-
súlyt féltett kincsünk, a víz
megóvására, szeretetére. Az
ovisok nagy örömmel ját-
szottak, festettek, mondó-
káztak e jeles napon.

háel

A víz napján

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden

részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve
30/378-4465.
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A helybeli idõs polgárok
köszöntésére gyûlt össze

népe március 25-én, va-
sárnap délután az

és a
közös szervezésé-

ben. A hangulatos délutánon
polgármester kö-

szöntötte a vendégeket. A ge-
nerációk kapcsolatát, egymás-
ra utaltságát hangsúlyozta, azt,
hogy a napi együttélésben fon-
tos az idõsek segítése, hiszen
csak együtt lehet ebbõl a mai
nehéz gazdasági helyzetbõl ki-
lábalni. Ünnepi beszédében ar-
ra kérte az idõs embereket,

Vöc-
könd

önkor-
mányzat Fiatal Családok
Egyesülete

Kiss József

„Tanítsanak meg örülni, mosolyogni”
Idõsek napja Vöcköndön

hogy „tanítsanak meg min-
ket mosolyogni, örülni az élet-
nek”, majd kellemes kikap-
csolódást kívánt az összegyûl-
teknek.

– Bármilyen kicsi egy tele-
pülés, ugyanúgy meg kell tisz-
telni a lakóit a színvonalas mû-
sorral és vendéglátással. Ezért
minden évben új elõadókat hí-
vunk, hogy minél érdekesebb,
változatosabb mûsorral kö-
szönthessük a vendégeiket –
mondta lapunknak a kis falu
elsõ embere. A mintegy 90 la-
kosú község harmadrészben
idõs, nyugdíjas korú. Az elmúlt

idõszakban sok fiatal kirepült,
kissé elöregedett ez a kis zsák-
falu. Ám mégis a település a fi-
atalodását jelzi, hogy szép
számmal élnek fiatal családok
is a domboldalra épült Vöc-
köndön, akik ünnepelhetik,
köszönthetik az idõs embe-
reket.

A szomszédvár
érkezett elõadók vers-

csokorral köszöntötték a ven-
dégeket, a
pedig két csoporttal is fellé-
pett. Az ifjabb és a felnõttkor
felé közelítõ ifjú hölgyek egya-

Kemendol-
lárról

Semiramis együttes

ránt kitettek magukért és mél-
tán érdemeltek tapsot.

Kiss József polgármester
ezt követõen a következõ fel-
lépõ vendégcsoport, a

vezetõ-
jét, – Tes-
kánd polgármesterét – köszön-
tötte. A délután hátralevõ ré-
szében a vöcköndi idõsek szá-
mára így a TASZACS elõadása
hozott derûs perceket. A cso-
port történetének és mûködé-
sének rövid bemutatása után a
teskándi színjátszók Az Ember
tragédiáját vitték színre, az
örök darabot humoros köntös-
be öltöztetve. A mûsort köve-
tõen a szervezõk uzsonnával
látták vendégül az ünnepel-
teket.

Teskán-
di Amatõr Színjátszók

Tóth István Jánosnét

Farsang LajosSzép számú ünneplõ gyûlt össze a vöcköndi faluházban.

A legfejlettebb közvilágítási
technológia kiépítése történt
meg az
és a közötti útsza-
kaszon. A mintegy 15 wattos
amerikai technológiájú lámpa-
fejek jóval nagyobb fényerõt
biztosítanak, mint a jelenleg ál-

Nagypáliban Ady utca
Lakótelep

„Ingyenes” energia

talánosan alkalmazott fénycsö-
vek. Ráadásul mindezt úgy,
hogy a magyar gyártmányú
áramforrás az üzemeltetés so-
rán nulla költséggel mûködik,
mert az áramforrás a szük-
séges energiát napenergiából
állítja elõ.

Március 16-án tartották
idén a szokásos borversenyt

, a helyi kultúrott-
honban. A kéttagú zsûri hamar
neki is látott a bírálatnak, mi-
vel a nevezett 72 minta elem-
zése nem egyszerû feladat.
Elõbb a fehér- majd a vörösbo-
rokat kóstolták végig, közben a
jelenlévõk sem tétlenkedtek és
végigkínálták egymást, min-
denki a saját nedûjével. Az ön-
kormányzat gondoskodott ró-
la, hogy a sok ital mellé étel is
kerüljön, és egy tányér pör-
költtel vendégelték meg a bor-
készítés szakértõit. A sok min-
tának köszönhetõen egészen
késõ estig elhúzódott a must-
ra, de mindenki türelmesen
megvárta, hogy milyen értéke-
lést kap a bora.

Az eredményhirdetésnél
zsûrielnök ér-

tékelte a kóstolt mintákat,
majd közölte az eredményt. El-

Lakhegyen

Sabján Károly

mondta, hogy a tavalyi ked-
vezõ körülmények látszanak a
mintákon, és reményét fejezte
ki, hogy a jövõben is hasonló
jó, vagy még jobb borokat kós-
tolnak. A 31 fehér minta közül
13 ért el arany minõsítést, 10
ezüstöt, 3 bronz és 5 oklevél
értékelést. Az 5 rozé mintánál
1 arany és 4 ezüst minõsítés
született. A 36 vörösbor közül
10 arany, 17 ezüst, 8 bronz, 1
pedig oklevél minõsítést ért el.
A bírák a legjobb minták gaz-
dáit külön oklevéllel is jutal-
mazták. A legjobb fehérbor

, a legjobb vö-
rösbor pedig
pincéjébõl érkezett.

Az értékelést követõen
polgármester köszönte

meg a zsûrinek a munkáját. A
résztvevõk nem siettek, és még
maradtak egy kis beszélge-
tésre a faluházban, Lakhegyen.

Szakter Sándor
Bende József

Méhes
Máté

Gy.G.

Borverseny Lakhegyen

A gazdák figyelmesen hallgatták a zsûri véleményét.
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A tavasz közeledtével foly-
tatódtak a nõi NB I-es labda-
rúgó-bajnokság küzdelmei, me-
gyénk csapata, a

sikeresen jött ki a
küzdelmekbõl. Az alapszakasz-
ból tavaszra 5 mérkõzés ma-
radt, melybõl az elsõ három
mérkõzés ígérkezett vízválasz-
tónak, hiszen azokat közvetlen
riválisok ellen kellett megvív-
ni. Március 10-én a csapat a

együttesét fogadta,
és 2-0-ra gyõzött. Rá egy hétre
következett a túra,
ahol a csapat rendkívül maga-
biztosan, a csereként beállt

6 perc alatt lõtt
mesterhármasával 7-1-re hozta
a mérkõzést. Szegedi Anita a

Páter Fit Well
Nagypáli

Szegedi AK

nyíregyházi

Szegedi Anita

Felsõházba jutást hoz a húsvét?
Sikeres tavasz a nagypáli lányoknál

hétvége legjobb játékosa mi-
nõsítést kapta. Az elsõ két mér-
kõzés alatt szerzett 6 ponttal
az együttes maga mögé utasí-
totta a tabellán a , a Nyí-
regyháza, az és a

csapatát is, így a 6.
helyen várta a folytatást.

– A sikerrel a sima bentma-
radásnál magasabb cél felé is
megnyílt az út, ha nyernénk,
akár a felsõházi rájátszásba is
bekerülhetnénk. Ennek az alap-
ját viszont csak a gyõzelem te-
remtheti meg, s bár az Újpest a
mumusunk, azt gondolom,
most legyõzhetjük a fõvárosia-
kat – taglalta az egyesület hon-
lapján (http://noifoci.uw.hu/)

vezetõedzõ.

Szeged
Újpest Fe-

rencváros

Péter Zoltán

A csapat nagy lelkesedéssel
várta a március 24-i Újpest
elleni mérkõzést, ahol gyõzel-
mi reményekkel léptek pályá-
ra. Az elsõ félidõben azonban
egy potyagóllal a vendégek
szerezték meg a vezetést, majd
a mérkõzés hajrájában a csapat
gólfelelõse, har-
madik tavaszi mérkõzésén is
betalált, és egalizálta az ered-
ményt. A lefújás elõtt

kiállítása miatt
megfogyatkozott a csapat, így
nem sikerülhetett az áhított
gyõzelem.

– Tudtuk, hogy van esé-
lyünk bekerülni az elsõ öt csa-
pat felsõházi rájátszásába, így
sajnos a tét rányomta a bé-
lyegét a mérkõzésre és idege-
sen játszottunk. A Gyõr ma ott-
hon is kikapott, ha jövõ héten
legyõznénk õket itthon, akkor
pontszámban beérnénk õket.
Akkor az utolsó forduló dön-
tene arról, hogy melyikünk jut
a felsõházi rájátszásba. A leg-
nagyobb probléma továbbra is

Végh Renáta

Né-
meth Erika

az, hogy a játékosok nem na-
gyon tudnak jönni edzésre, így
erõnlétileg sajnos gyengék va-
gyunk a többi csapathoz ké-
pest – összegzett a mérkõzés
után Péter Zoltán.

Az alapszakasz utolsó hazai
mérkõzésén, március 31-én a
nagypáli lányok 6-1-re legyõz-
ték a nagy vetélytárs gyõri csa-
patot. A rájátszásról döntõ
utolsó mérkõzéseket a hétvé-
gén rendezik, a zalaiak a

ellen idegenben lépnek
pályára. Az eredmények kedve-
zõ alakulása esetén a Páter Fit
Well Nagypáli az elsõ osztály-
ban biztosan bentmaradva, a
Gyõrt és a Ferencvárost maga
mögé utasítva juthatna a fel-
sõházba…

A közelmúltban Zalaeger-
szegen rendezték az U19-es

ba-
rátságos mérkõzést, ahol a
nagypáli csapat büszkesége,

kezdõként lépett
pályára.

Femi-
na

Magyarország - Szlovénia

Szabó Réka

Pataki Balázs

Az Újpest ellen is nagyot küzdöttek a lányok.

házhoz szállítással

eladók: 600 Ft/db.

Zalaboldogfán

50 Ft .kedvezmény

Vörös tojótyúkok

További információ: 06-30/8510452
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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.

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

Zalaegerszeg

Nagykanizsa

Keszthely

Hévíz

Lenti

Autóbuszállomás

Tel.: 92/511-045

Autóbuszállomás

Tel.: 93/536-716

Kossuth L. u. 43.

Tel.: 83/511-231

Autóbuszállomás

Tel.: 83/540-399

Ifjúság út 1.

Tel.: 92/551-061

VÁLASSZON ÖN IS A ZALA VOLÁN
UTAZÁSI IRODA AUTÓBUSZOS

AJÁNLATAIBÓL!

További ajánlatainkat keresse irodáinkban.

ISZTAMBUL, a mesés kelet- SZÓFIA-BELGRÁD
(2 nap szabadság)

EGER-AGGTELEK-BETLÉR-KASSA-
MISKOLCTAPOLCA-HOLLÓKÕ

DOLOMITOK hegycsúcsai és DÉL-TIROL
gyöngyszemei

LOMBARDIA: Verona-Bergamo-Lago Maggiore-
Milánó-Vicenza-Padova (PÜNKÖSD)

BAJOR KASTÉLYOK: Chiemsee-Innsbruck-
Linderhof-Neuschwanstein.

Barangolás ERDÉLYBEN (félpanzió)

ISZTRIA ÉS KVARNER ÖBÖL GYÖNGYSZEMEI
(félpanzió)

MONTENEGRÓ nemzeti parkjai és tengerpartja
(félpanzió)

GÖRÖG KÖRUTAZÁS: az európai kultúra bölcsõje
tengerparti pihenéssel

SVÁJC, a hegységek által körülölelt ékszerdoboz és a
Fekete-erdõ varázsa

www.zalavolan.hu/utazási _iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716
Keszthely:83-511-231 Hévíz:83-540-399

Lenti:92-551-061

Ápr. 26-Máj. 1. 91.900,- Ft/fõ

Máj. 18-20. 32.500,- Ft/fõ

Máj. 19-22. 68.900,- Ft/fõ

Máj. 24-28. 72.900,- Ft/fõ

Máj. 26-29. 61.900,- Ft/fõ

Jún. 5-10. 68.900,- Ft/fõ

Jún. 6-10. 62.900,- Ft/fõ

Jún. 13-17. 74.500,- Ft/fõ

Júl. 1-9. 135.500,- Ft/fõ

Júl. 23-29. 129.900,- Ft/fõ

Az akció április 30-ig, illetve a készlet erejéig tart!


