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Egervár, Lakhegy, Vasbol-
dogasszony, Gõsfa, Nagypáli,
Kispáli Zalaszentiván,
Alibánfa, Zalaszentlõrinc

, illetve
tele-

pülések együttes testületi ülé-
sein többször felvetõdött már
a közös fenntartású iskolák
ügye. Elõbbi falvak gyerekei az
egervári anyaintézménybe, utób-
biak pedig a zalaszentiváni tag-
iskolába járnak. Írásunkkal ob-
jektív képet szeretnénk bemu-
tatni a jelenlegi helyzetrõl, me-
lyet mindkét részrõl egy külö-
nös házasságként jellemeznek.
Az „egybekelés” 2007-ben szük-

Egy különös házasság története
A zalaszentiváni iskolaügy pro és kontra

Zalaszentivánon ragaszkodnak az iskolához.

ségeltetett, a nehéz helyzetben
lévõ zalaszentiváni iskola tag-
iskolaként az egervári intéz-
ménybe olvadt. A fúzió oka-
ként a csökkenõ gyereklétszám-
ból fakadó növekvõ finanszí-
rozási terhek említhetõk, me-
lyek tagiskolaként enyhültek.

– Az akkori társulási meg-
állapodásban egyértelmûen
szerepel, hogy a zalaszentiváni
intézmény dolgait saját maguk
finanszírozzák, a mi iskolánkat
pedig természetesen a hat ön-
kormányzattal közösen tartjuk

Rövidesen profitálhatnak is

A
szervezésében az

közvetítésével be-
fektetõ járt . Tíz-
napos látogatása során az
ország különbözõ részein ta-
lálkozott gazdasági szakem-
berekkel, ezalatt szóba kerül-

Nagypáli Fejlesztési Öve-
zet Kft. iráni
nagykövet

Nagypáliban

Nagypáli hírmorzsák
tek a jövõbeni üzleti kapcso-
latok is.

– Lehet közös nemzetközi
együttmûködés, tehát iráni-ma-
gyar vegyesvállalat létrehozása,
vagy magyar befektetés, eset-
leg magyar munkaerõ Iránba
közvetítése is. Az irániak ná-
lunk sajátítanának el magyar
technológiákat, komolyabb üz-
leti lehetõség a magyar olaj-
ipar, gépészet, energetika, mû-
anyaggyártás és ingatlanbefek-
tetés terén lehetséges – szá-
molt be , Nagypáli
polgármestere. Hozzátette, a

Köcse Tibor

Május 12-én
kerül sor a hagyomá-

nyos túra- és fõzõversenyre.
Május 26-án

rendezik a kistérségi sport-
napot.

Részletek a 6. és a 11.
oldalon.

Zalaistván-
don

Egerváron

Túraverseny és sportnap
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Egy különös házasság története
A zalaszentiváni iskolaügy pro és kontra

fenn. Egervári oldalon gyakor-
latilag nincs is probléma, mert
az itteni önkormányzatok a
költségvetéseiket mindig úgy
tervezik, hogy az alapfeladatu-
kat, a közoktatás támogatását
megoldják. Tudjuk, hogy ami-
kor csak három település tart
fent egy iskolát, akkor az elég
komoly anyagi teherrel jár. Za-
laszentivánon erõn felül áldoz-
nak azért, hogy az iskola meg-
maradjon, mellettük a két kis-
településre még nagyobb ter-
hek hárulnak. Nagyon fontos
lenne minden településnek a
nulladik havi elõfinanszírozást
beletenni az iskola támogatá-
sába. Egy iskolaigazgató nem
tud úgy gazdálkodni, ha folya-
matos hiánya van és az alap-
vetõ karbantartási feladatokra
nem jut pénz – taglalta

, Egervár polgármeste-
re. – A probléma oka egervári
részrõl abból fakad, hogy a
közelmúltban a tagiskola fenn-
tartóinak több mint 5 millió
forint elmaradása volt, mely
több társulási ülésen témaként
szerepelt. A hiányt mi rendez-
tük, mostanára kiegyenlítet-
ték, azonban több kifizetetlen
számla torlódik egymás mö-
gött. Az egyes energiaszolgál-
tatók utolsó utáni figyelmezte-
téseket küldenek, hogy kikap-
csolják a szolgáltatást, mert
annyi tartozás halmozódott fel.
A két iskola elbírálásnál egy
kalap alá került: a tagintéz-
mény elmaradásai miatt az
egervári iskola „rossz adós” mi-
nõsítést kapott, így egy elma-
radás esetén már figyelmezte-
tésben részesül. Egervár, gesz-
tortelepülésként komoly áldo-
zatot vállal, és elõlegként gya-
korlatilag folyamatosan 5-6
millió forintja mindig bent van
az intézmények finanszírozásá-

Szijár-
tó József

ban, ami csak év végén ega-
lizálódik.

Az önkormányzatok folya-
matos elmaradásai miatt taka-
rékoskodási intézkedéseket ja-
vasol Szijártó József is.

– A szentiváni iskola bezá-
rása a lehetõ legrosszabb meg-
oldás lenne, mert a szülõknek
Zalaegerszegre kellene járatni
a gyerekeket iskolába, amivel a
település megtartó tényezõje
sérülne, s fennállna az a ve-
szély is, hogy gyerek a város-
ban cselleng. Alternatív javas-
latként már több éve felve-
tettük azt a lehetõséget, hogy
iskolabusz rendszerrel Egervá-
ron tanulhatnának a felsõ ta-
gozatos gyerekek, az alsósok
pedig maradhatnának helyben.
Reggel szervezetten együtt
vinnék a gyerekeket, egész na-
pos foglalkozás lenne az isko-
lában, délután szervezetten
vinnék vissza õket, tehát egész
napos felügyelet lenne. Így to-
vábbra is együtt lehetne tar-
tani a gyerekközösséget, és a
település ünnepeire is fel le-
hetne készíteni õket úgy, mint
eddig. Egervárra 210, Zala-
szentivánra 130-140 gyerek jár.
Nálunk az önkormányzatok-
nak 70-80 ezer forintot, odaát
300-400 ezret kell hozzátenni
egy gyerek taníttatásához. Ha
nincs elég pénz az iskolára, ak-
kor az elõbb-utóbb odajut,
hogy bezár, ezért az általunk
felvázolt lehetõség esetén je-
lentõs összeget spórolnának az
önkormányzatok. A legutóbbi
kompetencia felmérések sze-
rint az egervári iskola a megyei
jogú városok iskoláival egy
szinten van, bizonyos területe-
ken a fõvárosi iskolák színvo-
nalán teljesítettek a gyerekek.
Egy jövõbeni 300 fõs iskolára
az állami döntéshozók se gon-
dolhatnak bezárással. Kihang-

súlyoznám: nem iskolabezárás-
ra gondoltunk, hanem átme-
neti spórolásra addig, amíg
odaát kevés a gyerek – fejtette
ki a polgármester. A település-
vezetõ hozzátette: a folyamatos
kintlévõségek miatt az eger-
vári költségvetés más terüle-
tein keletkezik pénzhiány, ke-
vesebb jut településfejlesztés-
re, képzésekre, pályázatokra.

A téma kapcsán természe-
tesen hallgattassék meg a má-
sik fél is,

polgármester ki-
fejtette, hogy „foggal-köröm-
mel” küzdeni fognak az iskolá-
jukért, de a lakosság szava a
döntõ. A településen még a fú-
zió elõtt végeztek felmérése-
ket arra az estre, hogy mi len-
ne, ha másutt lenne a felsõ ta-
gozat, mellyel kapcsolatban a
többség azt mondta, hogy ak-
kor már alsó tagozatba is más-
hova (elsõsorban Zalaeger-
szegre) viszik a gyereket. Az
iskolák egyesítése idején 104
diákkal bírt a tagintézmény,
most 124 fõs létszámmal folyik
az oktatás Zalaszentivánon.

– Minden osztályban elér-
tük azt a létszámot, ami a cso-
portbontásokhoz szükséges.
Viszont azt is tudomásul kell
venni, hogy január elsejétõl
más lesz az intézmények fi-
nanszírozása. Jelen pillanatban
a legrosszabb esetben a bére-
ket és a járulékokat fogják ál-
lamilag fedezni, a mûködtetés
viszont az önkormányzatok fel-
adata lesz. Így hiába van keve-
sebb gyerekünk, a ráfordítá-
sunk jelentõs mértékben csök-
kenni fog, s jövõre egyforma
finanszírozásban részesül majd
a két intézmény. A témával
kapcsolatban az elõzõ társulási
ülésen kifejtettem, hogy várjuk
meg azt, hogy egy konkrét tör-
vény kijöjjön, amibõl meg tud-
juk állapítani, hogy megmarad-
nak-e az intézményeink. Az or-
szágos szintû iskolabezárások
megyékre leosztva átlagosan
30-32 intézményt érintené-
nek, ami a 150-200 diákot ok-
tató intézményeket is bezárás-
sal fenyegeti – indokolt a ki-
várás mellett Dormán Miklós.

Jelenleg Zalaszentiván a há-
rom kistelepülés mellett is je-
lentõs összeget fordít iskolájá-
ra, tavaly egymaga többet – 22
millió forintot – költött rá,
mint az egervári intézményt
fenntartó hat falu.

– Nem mondom, hogy nin-
csenek elmaradásaink, de át-

Zalaszentiván. Dor-
mán Miklós

csoportosítással azokat lehet
rendezni. Késtünk kicsit, de
mindig ki szoktuk fizetni az
intézményi hozzájárulást. Idén
olyan bevételekre számítunk,
amikkel a továbbiakban nem
lehet probléma. Kõkeményen
azon dolgozunk, hogy az okta-
tás nálunk megmaradjon, még
akkor is, ha a fejlesztésekre
emiatt kevesebb pénz jut majd.
Amíg a lakosságnak igénye van
a 8 osztályos iskolára addig
fenntartjuk, ha államilag azt
mondják, hogy nem lehet, azt
kénytelenek leszünk elfogad-
ni. Ne mondja senki se azt,
hogy egy 36 fõs osztályban
ugyanúgy tudnak foglalkozni
egy gyerekkel, mint egy 18-20
fõs létszámúban – taglalta a
zalaszentiváni településvezetõ.

Jelenleg Zalaszentivánon az
alsó tagozatban 18-20 fõs osz-
tályokba járnak a gyerekek, a
felsõsök között csak a nyolca-
dikasok létszáma alacsony. Szep-
temberben már húsz fõ körüli
elsõs érkezik az iskolába,
mellyel öt-hat gyerekkel növe-
kedhet a létszám. Az önkormány-
zat plusz kiadásokkal is igyek-
szik az oktatást színvonalassá
tenni, így a kötelezõ német
mellett angol nyelvû képzést is
biztosítanak a tanulóknak.

– Véleményem szerint az
egervári javaslat nem elég át-
gondolt. Kérdés, hogy ha ná-
lunk átmenetileg megszûnne a
felsõ tagozat, akkor ott képe-
sek lennének-e párhuzamos
osztályokat indítani? Van-e rá
lehetõség, kapacitás, osztályte-
rem? Ezek meg sem lettek vizs-
gálva! – indokolt Dormán Mik-
lós. – A szülõk nem fogják
Egervárra járatni a gyerekeket,
hogy háromszor annyit utaz-
zon, hanem elviszik Zalaeger-
szegre, ahol õk is dolgoznak.
Azzal, hogy itt leteszi az isko-
labusz a gyereket, még nincs
megoldva a hazajutása, hiszen
az egyes buszjáratokhoz is kel-
lene alkalmazkodni. Szakmai-
lag nem elég megalapozott ez
a javaslat. A Többcélú Kistér-
ségi Társuláson keresztül ka-
pott kiegészítõ normatívából
egy jelentõs részt levesz Eger-
vár a mi részünkbõl a saját in-
tézményének finanszírozására.
A bölcsödét is azzal a céllal
hoztuk létre, hogy felmenõ
rendszerben megnövelje az
iskolai osztálylétszámokat. Öt
év alatt 200 millió forintot tet-
tünk bele közösen az iskolába.
Ragaszkodunk az iskolánkhoz,
de ha nem látunk más kiutat,
akkor hajlandóak leszünk komp-
romisszumot kötni, de ehhez
látni kellene a jövõbeni vál-
toztatásokat…

Pataki Balázs
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Nagypáli hírmorzsák
(Folytatás az 1. oldalról)
nemzetközi kapcsolatokat to-
vábbi találkozók, egyeztetések
követik, és jó esetben egyes
ajánlatok idén is megvalósul-
hatnak. Az egyeztetések során
természetesen a megújuló ener-
giák felhasználása, logisztikai
projektek terén szintén vár-
ható együttmûködés és rövi-
desen is ér-
keznek tárgyalni térségünkbe.

Ami egy hónapja még kér-
dés volt, az mára megvalósult:
fennállása során elõször felsõ-
házba jutottak megyénk egyet-
len elsõ osztályú nõi labdarú-
gó-csapata, a -

! A csapatot másfél
évvel ezelõtt vette át Nagypáli,
mellyel nem csak anyagi stabi-
litást kaptak, hanem új szur-
kolókra lelt a szellemiségében
is megújult társaság.

– Tavaly a kiesés ellen har-
coltunk, idén pedig a közép-
mezõnyben való helyezés volt
az elvárás csapat felé. A lányok
és a szakvezetés ezt eddig tel-
jesítette, és a felsõházba kerü-
léssel meglepõ sikert értünk
el. Ez azt jelenti, hogy bár jóval
erõsebb ellenfelekkel mérkõ-
zünk meg, de az ország leg-
jobb nõi csapatai között az
ötödik helynél rosszabb he-
lyen nem végezhetünk. Bebi-
zonyítottuk, hogy közös össze-
fogással nagy eredményeket is
el lehet érni, hiszen nagyvá-
rosok csapatait (Nyíregyháza,
Szeged, Gyõr, Ferencváros, Új-
pest) utasítottuk magunk mö-
gé. Egyre többeket érdekelnek
a térségben a meccseink, és

Szaúd-Arábiából

Páter Fit Well
Nagypáli

Az öt legjobb nõi csapata
között

több helyen vendégül látnák a
csapatot, ahol a megyét is kép-
viseljük – foglalta össze Köcse
Tibor.

A jövõvel kapcsolatos infor-
máció, hogy az együttes saját
pályájának területét sikerült
megvásárolni, közmûvesíteni.
A falu rendezési tervének mó-
dosítása, a terület jellegébõl
adódó régészeti kutatások
után kezdõdhet meg a majdani
nemzetközi szabványú sport-
centrum tervezése, pályázati
úton történõ kiépülése. A Pá-
ter Fit-Well Nagypáli az után-
pótlás terén is szép eredmé-
nyeket tudhat magáénak, így
mindenképp szeretnék, ha a
mostani tehetségek alkotnák a
jövõ csapatát.

Nagypáliban három éve te-
lepítettek elõször japán ener-
gia fûz ültetvényt, melynek
tavalyi „termését” a napokban

Jól fût a japán energiafûz

már tüzelõanyagként is kipró-
bálták. A próbaüzemben be-
bizonyosodott, hogy a nagytel-
jesítményû faelgázosító kazán-
ban elégetett fûz magas hõ-
mérsékletet ad, ezáltal nagyon
gazdaságosan lehet vele fûteni.
A 150 kilowatt teljesítményû,
saját adagoló rendszerrel ren-
delkezõ kazánnal az önkor-
mányzat teljes épületrendsze-
rének fûtés és melegvíz ellá-
tása biztosított.

Nemzetközi pipaszívó ver-
senyt és pipakiállítást rendez-
tek Nagypáliban. A versengé-
sen a zsûri egyaránt másfél
gramm dohányt osztott ki, me-
lyet a különbözõ technikát al-
kalmazó pipásoknak maguk-
nak kellett minél tovább égve
tartani. A legjobb eredmény-
ként az ötven résztvevõ egyike
2 óra 20 percig szívta, pöfé-
kelte a dohányt.

A falufelújítási program ke-
retében mintegy 2000 watt tel-
jesítményû napraforgó formá-
jú napelemtelepet hoztak létre
a Nagypáliban. A nyolc méter
átmérõjû tányérral ellátott új
energiaforrás napfelkeltétõl
napnyugtáig követi a Nap járá-
sát és külön állítható pozíciók-
kal igazodik az egyes évszakok
fényeihez. A termelt energiát
az önkormányzati épületek és
az új térvilágítás áramellátásá-
ra használják fel. A faluház
melletti parkban az ország
legkorszerûbb függõleges szél-
generátorát is elhelyezik, mely
5 kilowatt villamos energiát
fog termelni óránként. A pro-
jekthez a temetõ területén lé-
võ korábbi kábeltévé-rendszer
tornyát telepítették át, s az új

Pipaszívó verseny

„Napraforgó” és szélgene-
rátor

energiaforrás szintén az épüle-
teknek termel áramot.

Új térkõburkolatot kap és
megújul Nagypáli faluközpont-
ja, és mellette a falu elsõ utcá-
jától a központig korszerû víz-
elvezetõ árok készül. Nyugat-
európai normáknak megfelelõ-
en a falu útburkolata is megújul.

Nyertes pályázatnak köszön-
hetõen a meglévõ bolt és a
szolgálati lakás épületének eme-
leti bõvítésével 4 turisztikai
szálláshely jön létre. Az apart-
man lakások kiépülésével meg-
újul a boltépület és a szolgála-
ti lakás is új funkciót kaphat.

A Nagypáli Önkormányzat
és az NFÖ Kft. meghívására
Budapest bécsi nagykövete és
Szudán kormányának közép-
európai ügyekért felelõs kap-
csolattartója járt Nagypáliban,
ahol a tárgyalásokon szó esett
a lehetséges kapcsolatok bõví-
tésérõl.

Az ökocentrum hátterében
több más fejlesztés (fûszernö-
vény sziget, ökologikus ház)
mellett elindult egy Kneip me-
dence építése. A 30 centimé-
teres vízmagasság mellett elõ-
ször hideg, majd egy küszö-
bön átlépve meleg vizet érez
majd az ember talpa, melyet
különbözõ méretû és formájú
kavicsok is masszíroznak. Az ér-
és szívrendszeri betegeknek is
javasolt élménymedencét kirán-
duló csoportok és helyiek egy-
aránt igénybe vehetik majd.

Megújul a faluközpont

Turisztikai szálláshelyek

Szudáni látogatás

Kneip medence

Pataki BalázsÚj térburkolatot kap a falu központi tere.

A „napraforgó”…

Szudánból és Szaúd-Arábiából érkeztek vendégek Nagypáliba.
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Április 5-én tanács-
koztak az

települé-
seinek polgármesterei. Az ülés
elején a közelmúltban zajlott
közös térségi eseményeket érté-
kelték, így elsõként a borver-
seny tapasztalatairól esett szó.

gõsfai pol-
gármester elmondta: örültek,
hogy ismét házigazdák lehet-
tek, s a versengésre 101 bor-
mintát kaptak. A rendezvény
jó hangulatban zajlott, amit az
is bizonyít, hogy a helyszínen
jóval éjfél után is voltak még
borosgazdák. A házigazda pol-
gármester hozzátette, egyedül
azt sajnálta, hogy a korábban
lelkesen versenyzõ

Gõsfán
Észak-Nyugat Zalai

Kistérségi Társulás

Farkas Tiborné

Nemes-

Rendezvények után és elõtt
Üléseztek a térség polgármesterei

apátiból Zalaistvándról

Szijártó József, Egervár

és ke-
vés borminta érkezett. Annak
ellenére, hogy sokakat már
csábítgatott a jó idõben végez-
hetõ kerti munka, a szervezõk
elégedettek voltak a részvétel-
lel.
polgármestere a térségi vásár
tapasztalataival kapcsolatban
osztotta meg gondolatait. Ki-
fejtette, a rendezvény ezúttal is
színvonalasan zajlott, a több
mint negyven kiállító ismét ki-
tett magáért. Az érdeklõdés
sajnos alacsonyabb volt, mint
várták, viszont a kulturális
programon újonnan fellépõk-
kel annyira elégedettek voltak,
hogy késõbb is visszavárják
õket.

Második napirendi pont-
ként a jelenlévõk egyhangúan
elfogadták a 2011. évi teljesí-
tett költségvetést, majd az
Észak-Nyugat Zalai Kistérségi
Területfejlesztési Önkormány-
zatok Társulásának létrehozásá-
ról szóló Társulási Megállapodás
módosításáról esett szó.

körjegyzõ ismertette az érvénybe
lépõ változásokat, melyek alap-
ján a társulás három új szakfel-
adatot kapott, így területfejlesz-
tési és területrendezési helyi
feladatok, pályázat- és támogatás-
kezelés, ellenõrzés, valamint a
kultúra helyi igazgatása és
szabályozása szerepel majd az
egyezményben.

A közelgõ programokról
szólván elhangzott, hogy Zala-
istvándon május 12-én 10 óra-
kor startol a térségi túrázók
mezõnye, akikre 8 állomás-
helyen feladatok és 3 kilométe-
res táv vár. A túra táborhelyén
ezúttal is fõzõcskézhetnek a
csapattagok, akiknek a fõzés-
hez a faanyagot és a vizet biz-
tosítják, a hozzávalókat viszont
hozniuk kell magukkal. Május
26-án Egerváron a sportpályán
és a Pincedombon tartják a
térségi sportnapot, melynek
szervezése e cikk megírása
után is folyamatosan zajlik, de
foci, asztalitenisz, futóverseny
biztosan lesz a programban.
Idén a kulturális találkozónak

ad helyet, a
rendezvényt július 7-én tartják.

Dr.
Ürmösiné Kõmíves Eleonóra

Vasboldogasszony

Pataki Balázs

Több program is szóba került.

A di-
ákjai szép sikereket értek el a
tanulmányi- és sportversenye-
ken márciusban és áprilisban.
A megrendezett
mesemondó versenyen

(1.o.) 1.,
(3 o.) 3. helyezést ért el. Fel-

készítõjük:
tanítónõ

Ugyancsak sikeresek voltak
a ta-
nárnõ által felkészített tanulók
a

, hiszen népdaléneklési
kategóriában

(4.o.) bronz,
(5.o.) és

(7.o.) ezüst minõsítést szerzett.
Az atléták az utóbbi évek

legjobb teljesítményét érték el
a városi mezei futóversenyen.
A 62 fõs mezõnyben az I. kor-
csoportos leányoknál

zalaszentiváni iskola

Zalalövõn
Tóth

Zsombor Leposa Dó-
ra

Lolbertné Tóth
Annamária .

Virrasztóné Kondor Edit

gyenesdiási mûvészeti fesz-
tiválon

Sövegjártó Blan-
ka Sabján Berna-
dett Sövegjártó Laura

Muszil

Hírek a zalaszentiváni iskolából
Ágnes Fehér Csenge

Mecséri Péter

Kulcsár Barbara

Bakancsos Természetjáró
Kör

Fehér Csongor

2. , 5. he-
lyezést ért el. A fiúk 78 fõs me-
zõnyében 7. he-
lyezett lett. A III. korcsoportos
leányoknál a 43 fõs mezõny-
ben a 9. he-
lyen végzett.

A
tagjai és az érdeklõdõ tanu-

lók felkeresték Zalaszentiván ha-
tárában a kockás liliom élõhelyét,
regisztrálták, fotózták, beazono-
sították és a térképen bejelöl-
ték a védett növény lelõhelyét,
közben 4. osztá-
lyos tanuló tartott elõadást a koc-
kás liliomról. A túra medve-
hagyma szedésével végzõdött.

Idén másodszor szervezték
meg a Határjárás elnevezésû
túrát. ezúttal a

határba látogattak el. A túra
a húsvéti ünnepkör szokásá-
hoz kapcsolódik, hisz régen a
legények ekkor járták be a ha-
tárt, megszemlélve a vízelveze-
tõ árkok, források állapotát. A
gyerekek a folyását kö-
vetve ellenõrizték, hogy nincs-
e környezetszennyezõ anyag a
vízben, illetve a vízparton. A
Bakancsos TK tagjai teljesítet-
ték a bátorságpróbát is: egy vé-
kony fatörzsön egyensúlyoz-
va kellett átkelni a Sárvíz -
patakon.

zalaszentlõrin-
ci

Sárvíz

Fõzni jó!

Csabát régóta ismerem,
nem a pehelysúlyú embe-
rek közé tartozik. Öt éve
együtt mentünk egy tár-
gyalásra. Õ már ismerte az
ügyfelet, ezért figyelmez-
tetett – zakó – nyakkendõ
elengedhetetlen. Másnap reg-
gel Csaba pulóverben szállt
be az autóba. Bosszúsan
mondta:

– 3 hónapja a méreg-
drága zakómat át kellett sza-
batnom, mert lefogytam.
Most meg nem tudom fel-
venni, mert újra meghíz-
tam!

– Egy jó konyhára lenne
szükséged!

– Nem vagy normális, én
fogyni akarok! A fõzéstõl
meg csak híznék!

– Az elmúlt évek alatt
mindent kipróbált: tablet-
ták, mozgás. A tartós ered-
mény elmaradt. Fogyott,
majd még többet visszahí-
zott. A helyzet egyre aggasz-
tóbb lett. Az orvosa szigorú
diétát írt elõ. Az elsõ hónap
után nyûgösen ment vissza
kontrollra.

– Az rendben van, hogy
fogytam, de én nem vagyok
nyúl, hogy az életem hátra-
lévõ részében sárgarépát
rágcsáljak. Lehet fõzni, fû-
szerezni – válaszolta nevetve
az orvos. Ezért Csaba fõzni
kezdett. Fogyott tovább. Bol-
dog volt. De rengeteg idejét
emésztette fel a fõzés. A
konyhája kicsi és rosszul fel-
szerelt volt. Ezért néha
kénytelen volt ételt ren-
delni, fõzés helyett. Ami mi-
att nem fogyott tovább. Et-
tõl már nem lett boldog. El-
gondolkodott, felhívott.

– Nekem egy jó konyhá-
ra lenne szükségem! Ami-
ben fél óra alatt végzek a fõ-
zéssel és a rendrakással.
Tudtok nekem ilyet tervezni
és gyártani?

– Igen, mi csak ilyeneket
gyártunk.

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Nem vagy normális…
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Lezajlott ,
polgármesterének

kezdeményezésére a Balaton
vízgyûjtõjéért való közös gon-
dolkozás elsõ rendezvénye, a
„Zala a Balatonért, Balaton a
Zaláért” konferencia. A rendez-
vényt, amelyre a pethõhenyei
faluházban április 12-én, csü-
törtökön délelõtt került sor –
az idõpont jelentõséggel bír –
felemás érdeklõdés kísérte. A
cél, amely szerint itt a Balaton-
parti települések – mint a tó
áldásainak „haszonélvezõi”,
másrészt a Zala vízgyûjtõjének
önkormányzatai, mint „káro-
sultak” ismertethették volna ál-
láspontjukat, nagyjából fele
arányban valósulhatott meg. A
tóparti önkormányzatok ugya-
nis és ki-
vételével – nemes egyszerû-
séggel – negligálták a meghí-
vást, ámbár akadt, aki az utolsó
pillanatban jelezte, hogy „köz-
bejött valami”. Így a kiküldött
nyolcvannégy meghívó invitá-
lására összesen tizenhatan ér-
keztek, ahogy az eddigiekbõl
kirajzolódik, meghatározóan a
Zala-menti települések önkor-
mányzatainak képviseletében,
valamint a Nyugat-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság és az Õrsé-
gi Nemzeti Park illetékese is
eleget tett a meghívásnak és
aktívan részt vett a munkában.
Bár a konferencia a hét köze-
pére – tehát a nagyobb akti-
vitást feltételezõ munkanapok
egyikére – esett, s értesülé-
sünk szerint nem esett egybe
más, országrengetõ fontosságú
rendezvénnyel, sokhelyütt
nem tudták a programjaikba
beütemezni a rendezvényt. A
részvételi arány jelzi: a balatoni
turisztikából hasznot húzó te-
lepülések meghatározó több-

Deák Istvánnak
Pethõhenye

Keszthely Gyenesdiás

Károsultak és a haszonélvezõk fóruma kérdõjelekkel
Konferencia a Balaton vízgyûjtõjéért

ségének esze ágában sincs ki-
venni a részét a közös örökség
gondjaiból. Arra már ne is gon-
doljunk, hogy a forrásaik leg-
csekélyebb arányú, jól felfo-
gott önnön érdekeiknek meg-
felelõ visszaforgatásáról akár-
csak egy szót is ejtsenek. Mi
még bízunk benne, hogy té-
vedtünk és csak véletlenek ösz-
szejátszása révén eshetett meg
ily módon a pethõhenyei kon-
ferencia. Mint ahogy abban is
bízunk, hogy lapunknak leg-
alább egy-egy példánya eljut az
érintett önkormányzatokhoz, s
azok – példát véve Keszthely-
rõl és Gyenesdiásról – revide-
álják álláspontjukat és részt
vesznek a közös gondolkozás-
ban, amely nem feltétlenül a
pénzrõl szól, de a jó szándék
kifejtésérõl és a cél érdekében
folytatott közös munkáról
mindenképpen.

Idézünk Deák Istvánnak a
konferenciára invitáló meghí-
vójából, annak személtetésére,
milyen ügytõl tartották távol
magukat többen: „…Ezen a ba-
ráti megbeszélésen be szeret-
nénk mutatni a Balaton-parti
települések vezetõinek és a
környezetért felelõsöknek a
Balaton vízgyûjtõ területét súj-
tó problémákat, annak a fele-
lõsségteljes együtt gondolko-
dás reményében, hogy a Bala-
ton vízgyûjtõ területe és maga
a Balaton nem elválasztható
egymástól sem környezetvé-
delmi, sem gazdasági szem-
pontból. Úgy érezzük, a Bala-
ton-parti és a Zala folyó menti
települések közvetlen partneri
viszonya nélkül a Balaton,
mint legnagyobb magyar
édesvízi tó fenntartása és meg-
õrzése kölcsönös segítségnyúj-
tás nélkül lehetetlen. Szeret-

nénk, ha a települések között
olyan közvetlen testvér-tele-
pülési viszonyok jönnének lét-
re, ahol a Balaton-parti telepü-
lések felügyelete és segítsége
mellett segítenék a Zala menti
települések vízgyûjtõ területe-
in lévõ illegális hulladékgyûjtõ
telepek felszámolását, és egy-
ben a vízgyûjtõ területi telepü-
lések pedig a partner-települé-
sek idegenforgalma által nyúj-
tott üdülési lehetõségeket test-
vér-települési szinten erõsíte-
nék. Az összejövetelre meg kí-
vánjuk hívni a környezetvédel-
mi felelõsöket és egyben a gya-
korlatban is be szeretnénk mu-
tatni a közvetlen ökológiai ka-
tasztrófát elõidézõ veszélyeket.”

- A Balaton-partról elõzete-
sen negyvenkét település je-
lezte a részvételi szándékát.
Ám sokan egyszerûen nem jöt-
tek el. Volt aki idõben, más az
utolsó pillanatban telefonált,
hogy mégsem tud jönni. Azon-
ban leszögezhetjük, ha a terve-
zettnél kevesebben voltunk is,
akik itt voltak, mindannyian
nagyon komolyan vették a kö-
zös gondok megtárgyalását! A
konferencia a jó elõkészítés-
nek megfelelõen gördüléke-
nyen zajlott, s valamennyi
résztvevõ egyetértett abban,
hogy ennek a megkezdett fo-
lyamatnak legyen folytatása.
Üdvözölhettük a résztvevõk
közt , a Nyu-
gat-dunántúli Vízügyi Igazgató-
ság munkatársát, valamint

osztályvezetõt, az
Õrségi Nemzeti Park illetéke-
sét. A Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztériumból – bár
visszajeleztek a meghívásra –
senki nem érkezett. Így

, Szalafõ polgármestere
és a már említett Gyenesdiás
polgármestere, Gál Lajos révén
a Zala forrásától mindössze a
zalai északi Balaton-part köze-
péig tartott a képviselet,
amelybõl meglepõ módon Za-
laegerszeg is hiányzott – is-
mertette lapunkkal Deák Ist-
ván polgármester.

A vitaindítóban elhangzott,
hogy Pethõhenye és szomszé-

Horváth Tivadart

Kevy Albert

Lugosi
Arnold

dos községek lakói egy 60 ez-
res város, Zalaegerszeg árnyé-
kában élnek, ennek minden
elõnyével és hátrányával. Ez
utóbbi ezen a folyószakaszon
jobbára a lecsorgó és partra
vetett temérdek hulladék for-
májában ölt testet. Kezdve a
pillepalackok ezreitõl a kido-
bott kutyakölykökig, amelyek
tavasszal a kölykezés idején
menetrendszerûen megjelen-
nek a határban. A hulladékok
egy részét felfogják az eset-
leges torlaszok, bedõlt fák,
amelyeket az illetékes szervek
elfelejtenek eltávolítani, a je-
lentõs része viszont lecsorog a
Zalán a jó öreg Balatonba –
ámbár ott már jobbára mint
bûzlõ bomlástermék jelenik
meg, amelynek az eredetét az
ottani illetékesek már nehezen
tudnák meghatározni. Meg-
elõzni sokkal eredményesebb
volna, ám úgy tûnik, ez a fel-
adat meghatározó hányadban
a Zala-parti önkormányzatokra
hárul.

A konferencia valamennyi
résztvevõje aktívan hozzászólt
a kérdéshez. Az elhangzott vé-
lekedések szerint addig még
hosszú az út, amíg a hurrá-
hangulatban gyakran idézett
„ihatunk a Zalából” szlogen va-
lósággá válik. A Keszthelyt
képviselõ kör-
nyezetvédelmi referens utalt
rá, hogy az öbölben is érzé-
kelik a Balatonba folyó hul-
ladék áldatlan hatását és Gál
Lajossal, Gyenesdiás polgár-
mesterével együtt a két Bala-
ton-parti település támogató
szándékáról biztosították a
résztvevõket. Ennek konkré-
tumait nyilván az idõ és az
érintett képviselõ-testületek
szándékai érlelik ki. A megkez-
dett munka a következõ idõ-
szakban folytatódik, remélhe-
tõen még az idén eredmé-
nyekkel is jár. Mindannyian
tartozunk ezzel a Zala-parti
településeknek és az ország
idegenforgalmi imázsát alap-
jaiban meghatározó Balaton-
part jövõjének.

Nánássy Árpád

Farsang Lajos

A pethõhenyei határban – és másutt is – rendszeresek a ha-
sonló elzáródások, amelyek jelzik, milyen hatalmas szemét-
mennyiség sodródik a Balatonba.

Zalaegerszeg, Zrínyi út 99. Tel.: 92/ 503-695
Tel.: 92/ 503-675

Nagykanizsa, Virág B. u. 4. Tel.: 93/ 537-937
Keszthely, Mártírok u. 2. Tel.: 83/ 515-175
Lenti, Petõfi S. u. 32. Tel.: 92/ 551-882
Zalaszentgrót, Szõlõ u. 17. Tel.: 83/ 562-990

Elérhetõségeink:

személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz,
utánfutó, mezõgazdasági vontató és pótkocsija,

lassú jármû és pótkocsija

MINDEN TÍPUSÚ

GÁZOLAJ ÉS KENÕANYAG
KEDVEZMÉNYES ÉRTÉKESÍTÉSE

MÛSZAKI VIZSGÁZTATÁSA
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Hatodik alkalommal gyûl-
tek össze határá-
ban – a villámvágta keresztnél –
helybeliek és „vidékiek”, hogy
együtt kérjék Isten áldását ha-
táraink vetésére, kapásnövé-
nyeire. Ez alkalommal, az idei
esztendõben elõször,

érseki tanácsos szõlõ-
vesszõt is szentelt (képünkön).

A kegyeletes szertartáson
közremûködött az alibánfai

és a helyi
. A Himnusz és a

Szózat közös eléneklése után a
több mint félezer ember a
hegyi hajlékokhoz vonult, ahol
a szervezõk szeretetlakomával
vendégeltek meg kicsiket-na-
gyokat egyaránt.

Nemesapáti

Sömenek
István

Lila Akác Dalkör
Ifjúsági Klub

H.L.

Búza- és szõlõvesszõ szentelés

A nagykanizsai Piarista Ál-
talános Iskola, Gimnázium és
Diákotthonban adtak egymás-
nak randevút a Zala megyei
matekosok. A megméretteté-
sen siker szü-
letett: elsõ he-
lyezést ért el, így õ képviseli
Zala megyét a Marcaliban meg-
rendezendõ országos alapmû-
veleti matematikai versenyen.

A zalaszentiváni általános
iskola negyedik osztályos ta-
nulójának felkészítõ tanára

.

zalaszentiváni
Horváth Ádám

Pongráczné Paál Elvira
(háel)

Matematikából jeles

Húsvét harmadik vasárnap-
ján a szentmiséken lett hirdet-
ve, hogy a és a

tartósélelmiszer-
gyûjtést szerveznek a Karitász
javára. A hat községben (Nemes-
apáti, , ,
Zalaszentiván,

) összegyûlt adományt áp-
rilis 26-án szállították el a ró-
mai katolikus egyház által fenn-
tartott „szeretetkonyhára”.

Az „özvegyasszony 2 fillér-
jeibõl” több mázsa burgonya,
liszt, cukor, étolaj, rizs, száraz-
tészta és egyéb tartósélelmi-
szer gyûlt össze.

nemesapáti
zalaszentiváni római katoli-
kus plébánián

Alsónemesapáti Vöckönd
Alibánfa, Petõ-

henye

(h)

Sok mázsa szeretet

A csapat neve:………..........…………………………………………….
Csapatvezetõ címe:………………………...................................
A csapat kor szerinti összetétele:………………….....…………
……………………………………………………………………………………
………...........................................................................…………
A fõzõverseny mesterszakácsa:…………………...............……
……………………………………………………………………………………
Mivel érkeznek a versenyre?

autókkal autóbusszal egyéb
Van-e a csapatnak indulója, csatakiáltása, amit elõ
kíván adni?

van nincs
Ötlet, javaslat a versennyel kapcsolatban, amit szeret-
nénk, hogy a szervezõk vegyenek figyelembe:.……………
……………………………………………………………………………………
……………………….....................................................................
Dátum:…………………......................

......…………………..….. ….....……………………
polgármester csapatvezetõ

Visszaküldendõ: Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás
8912. Nagypáli, Arany J. u. 26.
Beérkezési határidõ: 2012. május 9.

Jelentkezési lap

FELHÍVÁS !
A hagyományokhoz híven idén is megrendezzük május 12-én

az

A túraversenyt rendezõ község
Felhívjuk a falvak természetbarátait, hogy a mellékelt

jelentkezési lapon jelezzék részvételi
szándékukat!

- jelentkezési lap határidõben való visszaküldése
- minden falu készüljön egy ötletes és nem mindennapi étel

elkészítésével,
melyre 1-2 fõ fõzõszemélyzetet és nyersanyagot hozzon

magával (vizet és a tüzeléshez fát biztosítunk)
falvanként egy vagy két csapat indulhat a túraversenyben

- plusz pontot jelent, ha a polgármester is részt vesz a
versenyben

A túra indulási helye:
Bõvebb felvilágosítást és tudnivalókat a helyszínen adnak a

szervezõk.
Jelentkezési lapok visszaküldését

Várjuk minden túrázni szeretõ jelentkezését az ifjúsági
természetjáró túraversenyre és fõzõversenyre!

IFJÚSÁGI TERMÉSZETJÁRÓ TÚRAVERSENYT ÉS
FÕZÕVERSENYT.

Zalaistvánd:

2012. május 9-ig

A túrversenyen való részvétel feltételei:

-

A verseny kezdési idõpontja : 2012 május 12. 10,00 óra
Gyülekezõ az iskola udvarában

(Zalaistvánd, Arany J. tér 1.) 9,30 órától
Zalaistvánd-iskola

Kistérségi Iroda 8912
Nagypáli, Arany J. u. 26. címre kérjük.

Szervezõk

Túraverseny Zalaistvándon!

házhoz szállítással

eladók: 600 Ft/db.

Zalaboldogfán

50 Ft .kedvezmény

Vörös tojótyúkok

További információ: 06-30/8510452
www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Több prog-
ramról is beszá-
moltak az eger-
vári óvodapeda-
gógusok:

A húsvét kö-
zeledtével kint
az óvoda udva-
rán csoporton-
ként kerestük fel
a nyuszit, mely
egy fonott kosár-
ban várt ránk (ké-
pünkön). A gye-
rekek verssel és
énekkel örven-

Hírek Egervárról

deztették meg. A fiúk nem
feledkeztek meg a lányokról,
jó illatú kölnivízzel locsolkod-
tak, amit a lányok csokival és
hímes tojással köszöntek meg.
Végül a nyuszi ajándékait kel-
lett megkeresni.

***
Az felújí-

tási munkálatai miatt az idei
tanévben korábban, 2012. áp-
rilis 17-én befejezõdött a nagy-
csoportosok úszásoktatása. Ezen
a napon szülõk, nagyszülõk is
betekintést nyerhettek gyerme-
keik uszodai életébe. Megnéz-
hették mennyit fejlõdtek a gye-
rekek, akik év elején még csak
lubickoltak, most pedig ügye-
sen úsznak a „mély” vízben is.

***
Az

az

Egervári Óvoda

Egervári L. Ált Isk. és
Napköziotthonos Óvoda

idei tanévben is nyílt nap
keretében fogadta a leendõ
kiscsoportosokat és szüleiket.
A játékos délután során lehe-
tõség nyílt az együttjátszás-
ra, valamint egymás megisme-
résére is.

***
Meghívásunkra ellátogatott

az egervári óvodába
, a

vezetõje. Érdekes lá-
tásmódja és az átlagostól elté-
rõ szemlélete határozta meg az
este témáját.

Elõadásának tanulsága
az volt, hogy a tisztán nö-
vényi eredetû, nyers táp-
lálkozással hogyan lehet
egyes betegségekbõl kilá-
balni és egészségesen élni,
melyre õ maga a közvetlen
példa.

Csapó
Mária Viruló Közhasznú
Egyesület

A TÁMOP 3.1.4. pályázat
része a tavaszköszöntõ projekt,
óvodánkban már harmadik al-
kalommal került sor a meg-
rendezésére.

Hagyományteremtõ szán-
dékkal indítottuk el évekkel
ezelõtt a télûzõ kisze-báb ége-
tést. Idén a nagycsoportosok
kezdeményezésére ezt rövid
felvonulás elõzte meg. A far-
sangi mulatsággal elbúcsúztat-
tuk a telet és vártuk a tavaszt.
Mindhárom csoportban a gye-
rekek életkorához igazított tar-
talmú tapasztalatszerzéssel in-
dult a tavaszváró program.

Március 30-án délelõtt az
óvoda apraja-nagyja a nagycso-
portban gyûlt össze a már ha-
gyományosnak mondható Ta-
vaszköszöntõ ünnepségre, ami-
nek házigazdái és fõszereplõi a
nagycsoportosok voltak. A mû-
sor az évet jelképezõ 4 év-
szakról szóló versikékkel kez-
dõdött. A hozzá kapcsolódó
mozgással ügyesen szemléltet-
ték az idõ múlását, az évszakok

Tavaszi zsongás
sorrendiségét, a sort a tavasz-
szal zárva. Verses, dalos, tán-
cos mûsorukkal visszaidézték
a farsangot, a télûzést, kisze-
bábégetést. Aranyos koreográ-
fiával ébresztették a napot, az
egész közösség együtt éne-
kelte közben a Süss fel nap…
kezdetû dalt. A Kis kece lá-
nyom kezdetû dalra táncos
koreográfiát mutattak be ne-
künk. Ezután zöldág - járást lát-
hattunk, amivel hagyomány-
õrzõ szerepet kapott az össze-
állítás. Ezt a jelleget erõsítette
a lányok és fiúk közti felel-
getõs, csúfolódó párbeszéd. Ez
volt a mûsor csúcspontja, amit
minden nagycsoportos teljes
beleéléssel kiabált. Befejezésként
közösen elénekeltük a Tavaszi
szél vizet áraszt címû dalt. A
kiscsoportosok és a középsõ-
sök is rövid válogatást mutat-
tak be a tavaszi dalokból, ver-
sekbõl. Búcsúzóul a házigaz-
dák saját készítésû katicabo-
garakkal kedveskedtek a ven-
dégeknek.

Következõ héten kézmûves
játszóházba vártak bennünket,
az IKSZT épületében, a hús-
vétváró programot Dormánné
Péter Márta szervezte. Az óvó-
dások kedvük szerint többféle
tevékenység közül választhat-
tak: hungarocell, illetve mû-
anyag tojást díszíthettek már-
ványozással, szalvétatechniká-
val, ragasztással. Tyúkocskás ko-

sárkát vagy figurát készíthettek,
és sokféle húsvéti színezõ kö-
zül is választhattak. A közremû-
ködõ felnõttek szükség szerint
segítettek a gyerekeknek az el-
készítésben. A kész munkákat
aztán hazavihették, hogy ünnepi
dísze legyen az otthonuknak.

Óvoda Zalaszentiván

Novákné Kovács Erzsébet
óvodapedagógus

Idén sem maradt
el
az
húsvét hétfõi akció-
ja, az egyesület férfi
tagjai az ünnep reg-
gelén locsolni indul-
tak. Célpontjaik az
egyesület hölgy tag-
jai voltak, igaz akad-
tak olyanok is, akik
útközben összefutot-
tak a fiúkkal, így õk

Zalaszentivánon
önkéntes tûzoltók

Szabad-e locsolni?

sem úszták meg szárazon a
találkozást. A fiúk lelkesen in-
dultak a bevetésre az egyesület
gépjármûfecskendõjével. A lá-
nyok nagy része a szórt sugár
áldozata lett, míg néhányan
megúszták a puttyonyfecsken-
dõ kicsit kevesebb vízével.

Idén a fiúkat az egyik országos
televízió riportere és operatõre
is elkísérte locsolni. Természe-
tesen a riporterhölgy is meg lett
öntözve, igaz õt a fiúk megkí-
mélték, így illatos kölnivel igyekez-
tekmegelõzni, hogy elhervadjon…

pb

H
ungarikum

H
ungarikum

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

Senki sem maradt szárazon.
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A falugazdászok továbbra is várják a gazdálkodókat a területalapú támogatások beadásában!
Az elmúlt évekhez hasonlóan között adhatók be a mezõgaz-

dasági termelõket érintõ elektronikus formában. Az egységes
kérelem kitöltésében továbbra is segítséget nyújtanak a falugazdászok –

– a körzeti irodákban valamint egyes önkormányzatoknál.
A falugazdászok az alábbi telefonszámokon érhetõk el:

2012. április 2. és május 15.
területalapú támogatások

idõpont egyeztetést
követõen

Területalapú támogatások gazdálkodóknak
A falugazdászok segítenek

telefonszámkörzeti iroda falugazdász

Zalaegerszeg, Bíró M.u.38.
hétfõ - péntek: 8.00-16.00

Lenti, Petõfi u.2.
kedd-csütörtök:8.00-16.00

Letenye, Kossuth u.32.
kedd: 8.00 - 15.00

Nagykanizsa, Erdész u.1 /a
kedd - csütörtök: 8.00-16.00

Keszthely, Csík F. sétány 1
hétfõ-szerda: 8.00-16.00

Zalaszentgrót, Csány L.u.2.
kedd - csütörtök: 8.00-16.00 Keresztes János 06/30/356-2147

Deákné Vas Szilvia

Kötél Lajosné

Szabó Gyula

Páternoszter Anna

Palkóné Hosszú Katalin

Herman-Belsõ Ágnes
Szabó Gyula

Balogh István

Imrei Ferenc
Perczel-Kovách Gergely

Szabó Lilla

Pusztainé Fodor Ágnes

Nagy Ferenc

Ujj Aurél

06/70/436-5315

06/70/436-5317

06/30/434-6837

06/70/417-4343

06/30/663-5420

06/70/436-5322

06/30/434-6837

06/30/530-4746

06/30/335-4561

06/70/436-5354

06/70/436-5329

06/30/663-5419

06/30/480-2199

06/70/436-5273

A
a

2011 évi „ZÖLD
FORRÁS” programjában nyert
pályázata alapján megyénkben
a „Fenntartható háztáji - Alkal-
mazkodó gyümölcsészetek lét-
rehozása Zalában” címmel szer-
vezett a környékbeli falvakban
elõadásokat. A program része-
ként a nyolcadik foglalkozást
április 28-án

tartották, „A család és a
közösség szerepe a gyümölcsé-
szetben” címmel.

A délelõtti összejövetelen
szóba került a családok és kö-
zösségek létszáma mellett, hogy
hazánkban hol található példa

Göcsej Természetvédelmi
Alapítvány Vidékfejlesztési
Minisztérium

Alsónemesapáti-
ban

Gyümölcsészeti elõadás Alsónemesapátiban

különbözõ nagyságrendekben
jól mûködõ önfenntartó közös-
ségekre és az anyag, energia és
információáramlás mikéntjé-
rõl is eszmecserét folytattak.

– Elsõként az alapítvány
Édenkert címû természetfilm-
jét láttuk, mely az önfenntartó
gazdálkodást mutatta be. Pél-
daként elhangzott a Somogyvá-
mosban folyó zöldségtermesz-
tés. Másutt pedig az energiafel-
használást olyan szintre csök-
kentették, hogy kétezer forin-
tot fizettek villanyra. Az elõ-
adások után arról beszélget-
tünk, ki hogyan képzeli el az
önfenntartó gazdálkodást, ami-
be többen komolyabban is be-

levágnának – mesélte
, a jelenlévõk egyike.

Az alapítvány elnöke,
szemléltette, hogy

otthonában kisebb területen
vetett búzát, melyet learatva,
feldolgozva megoldotta az éves
lisztfelhasználást. Ugyanakkor
érdekes témát szolgáltatott a
kisfilmben összehasonlított két-
féle alma, elõbbi többszöri per-
metezés után csillogva került

Krápicz
Lászlóné

Dará-
zsi Zsolt

az áruházakba, utóbbi pedig
kezelések nélkül kis szépséghi-
bájával már nem volt annyira
csábító. A beszélgetések során
szóba került a felelõs fogyasz-
tás, valamint az
már kiforrott házi gazdálkodás,
és a talaj minél kisebb formában
történõ lazítása. Utóbbi biogaz-
dálkodás lényege, hogy a föld
felsõ, termõ rétegét óvni kell.

Almásházán

Pataki Balázs

Március 31-én ismét sor
került a hagyományos nyug-
díjas találkozóra .
Elsõként a helyi fellépõk szó-
rakoztatták a közönséget mû-
soraikkal. Színpadra léptek a
lakhegyi versekkel
és énekekkel, majd a
mutatták be esernyõs táncu-
kat. Utánuk a kö-
vetkeztek, akik verseket mond-
tak el a nyugdíjasoknak, majd
a lépett a
színpadra, vidám dalokkal. Vé-
gezetül az

egyik tagja,
énekelt el néhány régi

nótát, melyek mosolyt csaltak
a jelenlévõk arcára.

A mûsor után
polgármester mondta el kö-
szöntõjét, majd az önkormány-

Lakhegyen

óvodások
szüleik

helyi fiatalok

Lakhegyi Daloskör

Egervári Nyugdíjas
Klub Németh Ká-
roly

Méhes Máté

Nyugdíjas találkozó Lakhegyen

zat egy finom vacsorával ven-
dégelte meg az egybegyûlte-
ket. Ezt követõen a képviselõ-
testület férfi tagjai virágokkal
köszöntötték az asztaloknál he-
lyet foglaló hölgyeket. Hagyo-
mány, hogy az önkormányzat
ajándékkal lepi meg a jelenlé-
võ legidõsebb hölgyet és urat,
akik az idén
és voltak. Õk
egy-egy ajándékcsomagot ve-
hettek át.

Ezt követõen kezdetét vette
a zenés mulatozás, ahol a talp-
alávalóról Németh Károly és
zenekara gondoskodott.

Vaskó Miklósné
Dobos Nándor

Gy.G.

A résztvevõk az elõadások után a tapasztalataikról
beszélgettek.

Vaskó Miklósné

Dobos Nándor
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Hozzávalók:

Elkészítés

4 szelet puly-
kamellfilé, só, bors, 2 gerezd
fokhagyma, liszt, tojás, zsem-
lemorzsa, étolaj. A töltelékhez:
5 dkg vöröshagyma, 1 kis
üveg gomba, 2 db fõtt tojás, 2
db fõtt burgonya, 2 db tv-
paprika, 1 szelet császárszalon-
na, 1 csokor petrezselyem.

: A húst kiklop-
foljuk és befûszerezzük. Az
apró kockára vágott császár-
szalonnát a hagymával meg-
pirítjuk, majd hozzáadjuk a
gombát, a kockára vágott
paprikát, és puhára pároljuk.
Ezután összekeverjük az át-
tört burgonyával, az apróra
vágott fõtt tojással és a szin-

tén apróra vágott petrezse-
lyemmel. A húst megtöltjük,
felgöngyöljük, végeit benyom-
juk, és a szokásos módon pa-
nírozzuk. Bõ, forró olajban
aranysárgára sütjük.

Burgonyapürével vagy pá-
rolt rizzsel tálaljuk, és vegyes
gyümölcsöt adunk mellé.

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

Gombás töltött
pulykamell bundában

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.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Alsónemesapátiban

Csertán Sándor Álta-
lános Iskola és Óvoda

is meg-
emlékeztek a Költészet napjá-
ról április 11-én. József Attila
születésnapján együtt ünne-
peltek a

tanulói
és meghívott vendégeik (felvé-
telünkön). A költészet napi
program egyben a „Lépések
egymás felé” projekt zárása is
volt.

Lépések egymás felé

Az osztályok bemutatókkal,
versekkel készültek erre a nap-
ra, melyek között a cigány szép-
irodalom alkotásai is helyet
kaptak. Az ünnepség végén
átadták a novellaíró pályázat
gyõzteseinek a jutalmat, a leg-
jobbnak bizo-
nyult, második helyen

, míg a harmadik helyen
végzett.

Horváth Ervin
Krápicz

Kata
Szõke Beatrix

Fotó: Balaton LíviaFotó: Balaton Lívia

Mint e lap hasábjain be-
számoltunk róla, március 15-
én ünnepi, irodalmi mûsort
tartottak az

fili-
ális-templomban.

Ez alkalommal nemzeti lo-
bogót kapott a templom az ön-
kormányzattól, melynek meg-
szentelésére a húsvétvasárna-
pi szentmise keretében ke-
rült sor.

alsónemesapáti
Magyarok Nagyasszonya

H.L.

Zászlószentelés Alsónemesapátiban

Negyvennyolc esztendeje
annak, hogy szü-
letésnapján ünnepeljük a Köl-
tészet napját. A

a prog-
ram szervezõje

tanárnõ volt.

József Attila

zalaszentiváni
általános iskolában

Újhelyi Miklós-
né

A tanulók szavaltak, költõi kér-
désekre válaszoltak és fejtõrö-
ket oldottak meg. Az ünnepség
József Attila Kertész leszek címû
megzenésített versének meghall-
gatásával (amely Koncz Zsuzsa elõ-
adásában hangzott el) ért véget.

„… meglepetés e költemény …”

HIRDETÉSÉT
Észak-Nyugat Zala

feladhatja
az havilapban.

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

E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Az
belül mûködõ tánccso-

portok március végén a
megrendezett

szerepeltek.
Ez az alkalom a kicsiknek, va-
gyis a Märgärétasnak elsõ igazi
fellépése és más tánccsopor-
tokkal szembeni megmérette-
tése is volt. Egy éves fennállá-
suk óta sokat fejlõdtek és
ügyesedtek, így már egy élet-
erõs koreográfiával álltak a
színpadra, mely mellé szép fel-
lépõ ruhában díszelegtek. Az

Alibánfai Ifjúsági Egye-
sületen

Póka-
szepetken II.
Festetics Kupán

Túl az elsõ megmérettetésen

egységes ruhák varratását a
csoport tagjai ezúton is kö-
szönik a szülõknek.

A már több éve mûködõ
nagyok, a immár má-
sodik alkalommal vett részt a
Festetics Kupán. A csapatok
ugyan helyezést nem értek el,
de ez nemhogy letörte, hanem
inkább erõsítette lelkesedésü-
ket a tánc iránt. Tovább foly-
tatjuk a munkát, hogy jövõre
jobbak legyünk – hangzott tõ-
lük egységesen.

Bad Girls

pb

A „margaréták” elsõ igazi fellépése.

Kevesen gondolták anno,
hogy a 2002-ben útjára indí-
tott mezei futó-
verseny ily nagy idõt megér.
Sok ember lelkiismeretes hoz-
záállására és támogatására van
szükség ahhoz, hogy egy-egy
ilyen nagyszabású rendezvényt
sikeresen lehessen lebonyo-
lítani.

Így történt ez a közelmúlt-
ban , ahol a zala-
szentiváni általános iskola –
Alibánfa község Önkormány-
zata, Friss és Ropogós Kft., A
gyermekek egészséges testi fej-
lõdéséért alapítvány támogatá-
sával – immár tizedik alkalom-
mal rendezte meg mezei futó-
versenyét a térség általános is-
kolás tanulói számára, melyen
öt intézmény kilencven tanu-
lója vett részt.

A viadalt holtversenyben a
csonkahegyháti

és a becs-
völgyei nyerte, így
egy évig õk õrzik a vándor-
serleget. Az érmeket
Alibánfa község önkormányza-
ti képviselõje, az okleveleket

, az Egervári

Sárvíz-kupa

Alibánfán

Gárdonyi Gé-
za Általános Iskola

Szegi Suli

Pál Ernõ,

Hegyi Lajos Tibor

Jubileumi futóverseny Alibánfán
László Általános Iskola és Óvo-
da tagintézmény – vezetõje
adta át a legjobban szereplõ
diákoknak.

Gyõztesek. I. korcsoport:
(Zalaszentiván),

(Egervár). II. kor-
csoport: (Póka-
szepetk), (Za-
laszentiván). III. korcsoport:

(Pókasze-
petk), (Csonka-
hegyhát). IV. korcsoport:

(Pókaszepetk),
(Zalaszentiván).

Muszil Ágnes
Sohár Bálint

Dézsi Laura
Horváth Ádám

Balázs Dominika
Egyed Martin

Sza-
kács Dóra
László Dávid

(háel)

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:Elérhetõségeink:
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Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési
Önkormányzatok Társulása támogatásával

Ekler Elemér
Zalatáj Kiadó

Göcsej Nyomda Kft.

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

A
25 évvel

ezelõtt alakult. A labdarúgó
szakosztály az elmúlt években
szezonról szezonra javulva
2010-ben feljutott a Zala me-
gyei labdarúgó bajnokság II.
osztály Északi-csoportjába. 2011
szeptemberétõl a klub élén

áll, aki a helyi
sport jövõjét az utánpótlás csa-
pat kiemelt segítésében, fej-
lesztésében látja. A cél elérése
érdekében a szakmai munka
irányításával a ko-
rábbi NB I-es labdarúgót, a
ZTE U13-as csapatának edzõ-
jét bízták meg.

Célunk a 6-9. helyezés meg-
szerzése a 2011-2012 szezon-
ban – mondta Bócz Lajos a csa-
pat edzõje –, erre minden esé-
lyünk megvan, hiszen csapa-
tunkat jól képzett, technikás

Vasboldogasszonyi Lakó-
területi Sport Club

Laska István

Bócz Lajost,

25 éves a csapat

játékosok alkotják és közülük
már 12 alkalom-

mal talált az ellenfél kapujába,
mellyel 10. a góllövõ listán.

A szakosztály fõ támogatója
az önkormányzat. A sportkör
mindent megtesz a klub élet-
ben tartása érdekében – nyi-
latkozta szakosz-
tályvezetõ, aki egyúttal a falu
alpolgármestere is. – Rendsze-
resen pályázunk, jelenleg a
TAO MLSZ sportfejlesztési pro-
jekt keretében szépítjük a pá-
lyát és annak környékét. Az
iskola megszûnését követõen a
falu vezetése úgy határozott,
hogy egyrészt a sportolásra
ideális körülmények biztosít,
másrészt segíti a civil kö-
zösségeket a tevékenységük-
ben, annak érdekében, hogy
a fiataljainkat a településen
tartsuk.

Bertók József

Németh Zsolt

A jubiláló csapat.

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:Elérhetõségeink:

Az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás és Egervár község
önkormányzata térségi sportnapot szervez,

2012. május 26-án, szombaton!

Egervár- sportpálya és környéke

Köszöntõ: - Szijártó József község polgármestere
- Köcse Tibor a társulás elnöke

Megnyitó: Kámán Ferenc, a Zala Megyei Közgyûlés
fõtanácsosa

kispályás nõi foci, kispályás foci serdülõ, kistérségi Toldi-díj
nõi, kistérségi Toldi-díj férfi, csoportos ügyességi és
váltóverseny, lövészet

Eredményhirdetés, díjkiosztás
a résztvevõk megvendégelése

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt, akik szívesen részt
vennének egy energikus sportnapon!

Szervezõk!

Helyszín :

9.00 óra :

Versenyszámok:

13.00 óra:
13.30 óra:

Program:

Kistérségi Sportnap 2012
Egervár

Versenyszámok településenkénti résztvevõkkel

Település neve:…………………………………………………............................……

1. Kispályás foci (képviselõ-testület+ polgármester+gyerekek)
……………………………………………………………………………………….…………………
…………......................................................................................csapat neve

2. Kispályás foci nõi (5+1)………............................................................
.............................................................……………………………….csapat neve

3. Kispályás foci serdülõ (5+1)…………………………………………..………..
…………………………………………………………….....……………………csapat neve

4. Kistérségi Toldi-díj nõi (1 fõ)…..………………………………………………

5. Kistérségi Toldi-díj férfi (1 fõ) ……………….………………………………

6. Csoportos ügyességi és váltóverseny :………....…………………………
.....………………………………………………………………………………...csapat neve

A versenyre jó felkészülést kívánunk!

Kérjük a jelentkezési lapokat kitöltve 2012. május 17-ig
az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Iroda, Nagypáli,
Arany J. u. 26. címre visszaküldeni.
Érd.: Kistérségi iroda 564-055 vagy 06/30-825-92-41

Jelentkezési lap
Egervár, 2012. május 26. (szombat)

CZOTTER IRODATECHNIKA

Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.

Tel.: 06-92/320-258; 06-20/9510-824

Másológépek, egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung pénztárgépek,

kellékanyagok értékesítése
és szervize.

Másológépek bérelhetõk.
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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.

EGER-AGGTELEK-MISKOLCTAPOLCA-
HOLLÓKÕ-BETLIAR-KASSA

DOLOMITOK: az észak-itáliai Alpesek természeti és
kulturális csodái

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

ERDÉLYI KÖRUTAZÁS (

MONTENEGRÓ nemzeti parkjai és csodálatos
tengerpartja ( )

HOLLANDIA-BELGIUM-LUXEMBURG, a három
varázslatos ország

BALTIKUM-SZENTPÉTERVÁR, az „Észak Velencéje”
( )

SVÁJC álom szép tájai, a FEKETE-ERDÕ varázsa

PORTUGÁLIA és ÉSZAK-SPANYOLORSZÁG
felfedezése

SZARDÍNIA, Európa trópusi - KORZIKA, a szépség
szigete

PÜNKÖSD

félpanzió)

félpanzió

félpanzió

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

Máj. 18-20. 32.500,-Ft/fõ

Máj. 19-22. 68.900,-Ft/fõ

Máj. 24-28. 72.900,-Ft/fõ

Jún. 5-10. 68.900,-Ft/fõ

Jún. 13-17. 74.500,-Ft/fõ

Júl. 3-8. 109.900,-Ft/fõ

Júl. 21-31. 239.900,-Ft/fõ

Júl. 23-29. 129.900,-Ft/fõ

Aug. 20-30. 209.900,-Ft/fõ

Szept. 13-21. 189.900,-Ft/fõ

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Hálószobavásár

kedvezménnyel!

30-40 %

márÉtkezõgarnitúrák
32.900 Ft-tól

Ginger hálószobagarnitúra

=
(kifutó széria)

203.900 - 40 % 122.340 Ft

Marco hálószobagarnitúra
=303.200 - 30 % 212.240 Ft

Luxor 3ST antik fenyõ szekrény

helyett
(kifutó széria)

215.900 139.900 Ft

Santana 3-1-1 ülõgarnitúra
helyett641.300

388.000 Ft

Akció: a megjelenéstõl a készlet erejéig.

valódi
bõrbõl


