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Kistérségi havilap

Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása támogatásával

Iskolai és térségi sportnap Egerváron
Ideális idõben fociztak, versenyeztek

Idén sem volt könnyû elnyerni a Toldi-díjat.
Az utóbbi években sajnos a
térségi sportnapokra kevésbé
sikerült megmozgatni a falvak
lakosságát, így idén a szervezõk úgy döntöttek, hogy a
programot kibõvítik és összekapcsolják a rendezõ település
iskolai sportnapjával. Május
26-án Egerváron így már a
nyolc órai becsengetéstõl fog-

va izegtek-mozogtak a fiatalok,
akik nem bánták, hogy ezen a
napon nem az iskolapadokban
kellett tanulniuk.
– Megkértek bennünket,
hogy vegyünk részt a kistérségi sportnapon, és mivel volt
egy munkanap ledolgozásunk,
így azt erre a napra tettük át. A
feladatokat Ujhelyiné Major

Teljes körû szájsebészeti, fogászati és fogtechnikai szolgáltatás
EGY HELYEN saját fogtechnikai laboratóriummal!
• Implantátumok szájsebészeti mûtétek
Rövid határidõ,
• Röntgendiagnosztika
magas minõség,
• Fogászati kezelések
megfizethetõ ár!
• Fogpótlások a fogtechnikus
közvetlen közremûködésével
• Zirconium
Újdonság!
Prémium kategóriás Straumann implantátum!
Minimális gyógyulási idõ a végleges pótlásig!

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

Andrea testnevelõ kolléganõ
állította össze, így reggel az
iskolában már kézilabdával és
focival kezdtük a napot. Most
az alsósok versengenek ott, mi
pedig a felsõsökkel sorversenyt szerveztünk ide a focipályára. A gyerekek nagyon
élvezik a programot, ami után
üdítõt és jégkrémet kapnak
majd – árulta el Kenesey Tibor
egervári intézményvezetõ a
versenyek hajrájában.
Köcse Tibor, az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás
elnöke elismerõen szólt a
résztvevõ településekrõl, akik
összefogtak, megjelentek és
szándékukkal a mozgás és a
közösségápolás mellett tették
le voksukat. Reményét fejezte
ki, hogy a jövõben több falu
részvételével rendezhetik a
programot, melyen idén is
élményszámba ment a nagypáli focista lányok szereplése. Bátor ellenfelüknek a
gõsfai csapat jelentkezett, akik
edzés híján is jól helytálltak
a nemzeti bajnokság elsõ

osztályának ötödik helyezettje ellen.
A férfiak focitornáján Lakhegy végzett az élen Egervár és
Gõsfa elõtt. A Pincedombon
lövészetben egész délelõtt
folyt a versengés, ahol a férfiak
között Bogdán Krisztián (Gõsfa), a hölgyeknél pedig Bogdán Krisztina (Gõsfa) érte el a
legjobb eredményt. A hagyományos, erõt próbáló Toldi
versenyen a petrencés rudat
az egervári Selek Ervin tartotta
ki legtovább, míg a súlyokkal
nehezített karkosarakat az
egervári Némethné Babi emelte legtovább a magasba.
A rendezõ település polgármestereként Szijártó József
elégedett volt az összevont
programmal, mely elérte célját:
az egészséges életmód jegyében
telt a nap, és fiatalok, idõsebbek együtt mozogtak. A sportnap végén vadpörkölttel vendégelték meg a résztvevõket.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
Pataki Balázs

Nyaraljon
Vonyarcon!
Vonyarcvashegyen
önálló nyaraló kiadó
4-8 személy részére

Érdeklõdni: 30/642-0330
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Finisében a temetõszépítés Pethõhenyén
Új körjegyzõségi szövetség alakul

Hamarosan elkészül az új bejárat is.
Makovecz Imre még a
pethõhenyei templom építése
után ajándékozta a falunak a
ravatalozó és környékének felújítási terveit, mely kivitelezési
munkák a napokban értek
befejezéséhez a településen.
– A ravatalozót egykoron
boncolásra alkalmas terem-

ként építették, azon a körülmények között azonban sérült
az emberi méltóság... Makovecz Imre tervei alapján a ravatalozóban a holttestet a hozzátartozók körbevehetik, illõ körülmények között elbúcsúztathatják. Ehhez kellett kialakítani azt a szakrális környezetet,

Zala- Menti Turisztikai Közhasznú Egyesület
8912. Nagypáli hrsz. 030/2Tel/Fax: 92/694-680;30/3398723
A Zala- Menti Turisztika Közhasznú Egyesület és a
Göcsej Camping, Kustánszeg idén 1. alkalommal
rendezi meg hagyományõrzõ fesztiválját.

VÁRJUK a KIÁLLÍTÓK, FELLÉPÕK, ILLETVE
GOMBÓCKÉSZÍTÕK JELENTKEZÉSÉT,
2012. JÚNIUS 29-IG!
--------------Itt vágja le, és küldje vissza a Zala- Menti-------------Turisztikai Közhasznú Egyesület
8912. Nagypáli, hrsz. 030/2. címére 2012. június 29-ig.
Vállalkozás/csoportok vásáron résztvevõ neve, címe,
telefonszáma:……………………………………...…………………………………
.………………………….................................................................................
Bemutatni kívánt tevékenység:…….................…………….............
................................................................................................
2
Igényelt terület nagysága: …....………m
Árusítani kíván-e: IGEN / NEM
A vásár ideje alatt valamely termékére hirdet-e akciót:
IGEN / NEM, ha igen, mi az akció:….……………..........…………....
................................................................................................................
VISSZAKÜLDENDÕ: Zala-Menti Turisztikai Közhasznú
Egyesület 8912. Nagypáli, hrsz. 030/2 2012. június 29-ig.
Dátum:…………...........…………

Aláírás:…………………………………

amely egységessé teszi a temetõ ezen részét. A kivitelezési
munkákért a település közmunkásait illeti dicséret – fogalmazott Deák István polgármester.
A ravatalozó melletti sziklakertben egy olyan fedett épület kapott helyet, ahol rossz
idõ esetén sem áznak meg
azok a nem hozzátartozók,
akik kegyeletüket leróni érkeznek a temetési szertartásra. A
sziklakerítés falában a jövõben
urnás temetkezésre is lesz
lehetõség, és emellett megújul
a temetõ bejárata is. A sírkertbe jelenleg még kovácsoltvas
kaput kitárva lépnek be a látogatók, mely ajtó a hátsó, ipari
bejárathoz kerül majd. A fából
faragott új fõbejárat illeszkedni fog a temetõ ezen környékéhez, a hulladékszállítás így a
jövõben a hátsó bejáraton zajlik majd.
A faluban folyamatosan újítják a vízelvezetõ árkokat, melyek közül idén a Dózsa utcaival már végeztek, a munkákból az útszéli kövezés van csak
hátra. Tervben van a Csortán-

ba vezetõ út felújítása, mely
szakasznál pályázati támogatás
híján jelenleg csak az állagmegóvásra van forrás. Kérés a
lakosság felé a porták hídjainak tisztítása, melynek karbantartásával biztosítható a víz elfolyása, és az esetleges átfolyások, veszélyhelyzetek megelõzése. Azon házaknál, ahol a
csapadékvíz nem jut el az árokba, a probléma kiküszöbölése
a tulajdonos feladata, hiszen
mindenki érdeke az utak állapotának megõrzése.
A jövõ évi törvényi elõírásoknak megfelelõen tárgyalásokat kellett folytatni a környezõ településekkel, hiszen csak
így volt biztosítható a körjegyzõségek fennmaradása. Az elõzetes megállapodások után immáron biztossá vált, hogy az
eddigi Nagypáli - Kispáli - Pethõhenye jegyzõség és az Alsónemesapáti - Nemesapáti jegyzõség egybefonódik, mely szövetséggel már az öt település megfelel az elõírt kétezer
fõ feletti jegyzõségi lélekszámnak.
Pataki Balázs

Úti cél:Erdély
Osztálykirándulás a határon túlra
2012. május 25én, 15 órai kezdettel
elõkészítõ órát tartott Balló Árpád az
Egervári László Általános Iskola 7. osztályos tanulóinak, akik
33 fõvel, osztályfõnökükkel,
Epelley
Jánosnéval 2012 június 3-án Románia
területére, Erdélybe
Az elõkészítõ órán…
utaznak.
A tanulmányi kirándulás- hanem a távolság is, az orra a HATÁRTALANUL prog- szághatár átlépésével, ijesztõram keretében kerül sor, en nagynak tûnik. De a várhaamelyet a Bethlen Gábor tó élmények, a közös progAlapkezelõ Zrt. 1.084.640 fo- ramok, csapatjátékok, vicces
rinttal támogat. Az elõadás té- vetélkedõk a sepsiszentgyörmája Erdély múltja és jelene, gyi Mikes Kelemen Elméleti
s ennek történelmi vonat- Líceum hasonló korú diákjaikozásai, valamint a hét kultu- val és egymás kultúrájának,
rális programjának áttekinté- életének megismerése várase volt. Gyerekek és szülõk kozással tölti el a diákokat.
egyaránt nagy izgalommal
várják az utazást, mert nem
csak egy hetet töltenek a csemeték távol a szülõi háztól,
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Fontos fejlesztések Lakhegyen
Óvodát, sportöltözõt újítanának
Május 20-án, a búcsúkor
avatták fel Lakhegyen a templom felújított és új szobrait, így
a bejárat feletti Illés prófétát,
és a belül található Szent Antalt, valamint Szûz Máriát ábrázoló alkotásokat. A nemes cél
érdekében az egész falu összefogott, így a lakosság, az önkormányzat és az egyház egyaránt
hozzájárult a felújításhoz.
Régóta érlelõdik a focicsapat öltözõjének felújítása,
mely hajdanán a legkorszerûbb létesítmények közé tartozott. A településen több pályázatot is benyújtottak, hogy
korszerû körülmények fogadják a meccseken megmérkõzõ
csapatokat, s úgy néz ki, hogy
nyáron elkezdõdhetnek a felújítási munkák. A pályázatnak
köszönhetõen a felújításhoz
felhasznált nyersanyagokra
nem kell költeni, viszont a kivitelezést önerõbõl kell megoldani, amihez várják az önzet-

len mesterek jelentkezését. Belül többek között új vízvezetéket, csempét, járólapot, festést
kap az épület. Szintén támogatást szeretnének nyerni a falu
óvodaépületének felújítására.
– Szeretnénk megõrizni az
épület mostani mivoltát, ezért
az ablakokat lecserélnénk, a falakat leszigetelnénk és napkollektor segítségével oldanánk
meg a melegvíz elõállítást. Szerencsére kevés a lopás a településen, de azokat is szeretnénk megelõzni, ezért két hónapja adtunk be pályázatot a
falu térfigyelõ kamerarendszerének kiépítésére. A Hegy utca
lakóövezetté lett nyilvánítva,
ahol így szélesebb utat terveztetünk és az ivóvízrendszert is
kiépíttetjük – számolt be a fejlesztésekrõl Méhes Máté, Lakhegy polgármestere.
A települést öt közmunkás
és két állandó önkormányzati
munkás segítségével folyama-

„Szárnyaló” receptek

sportöltözõ és az óvoda felújítását támogatják majd. Lakhegy falunapját várhatóan július végén tartják, az éves lomtalanítást októberben ejtik
meg. Elõbbi programra az önkormányzat reméli, hogy ismét
mindenki kicsinosítja portáját.
Pataki Balázs

Fûszerkert a szentiváni iskolában

Alufóliában sült
csirkemell kolbásszal
Hozzávalók: fél csirkemell, 3 karika parasztkolbász,
fél evõkanál ételízesítõ, 2 vékony szelet szalonna.
Elkészítés: A csirkemellet
megmossuk, szárazra töröljük. A vastagabb részén nyílást vágunk a húsba, és bedugjuk a kolbászkarikákat. A
csirkemellet bedörzsöljük az
ételízesítõvel, betekerjük a
szalonnaszeletekbe, és lazán
alufóliába csomagoljuk. Tüzet rakunk, majd amikor már
csak parázslik, beletesszük
az alufóliás batyukat, és kb.

Új szobrokat kapott a templom.
tosan csinosítgatják, parkosítanak, így a buszmegállókat,
útbaigazító táblákat, hõsi emlékmûvet megszépítették, és
tervben van a ravatalozó csatornájának festése is. A faluközpontban állított közös májusfát június 2-án táncolják ki,
mely rendezvény bevételébõl a

30 perc alatt megsütjük. Kivesszük a parázsból, óvatosan kibontjuk, és kenyérrel,
uborkával, esetleg alufóliában sült burgonyával fogyasztjuk.
Jó étvágyat!

A zalaszentiváni általános
iskolában idén is megemlékeztek a Föld napjáról. A rendezvény keretében az alsó tagozatos tanulók és az 5-6. osztályos diákok összegyûjtötték a
szemetet a játszótéren, a kerékpárút mentén és a vízelvezetõ
árkokból; az összegyûlt hulladékokat az önkormányzat szállíttatta el. A szemétszedéshez a
zsákokat és a kesztyûket az Élhetõbb Zalaszentivánért Közhasznú Egyesület bocsátotta a
tanulók rendelkezésére.

Az iskola többi diákja,
felnõtt felügyelete mellett
az intézmény területén belül
serénykedett: a lányok egy
része kitakarította a tornaszertár helyiségét, ablakot
tisztított, a többiek fûszernövényeket ültettek. A fiúk
kialakították az új komposztáló helyét. Az eredmény: a
tanösvény, a meglévõ õshonos gyümölcsös és a biokert
mellett új elemmel gyarapodott.
H.L.

Az étel elkészítéséhez keresse
a pacsai Zalai Baromfifeldolgozó termékeit!
Zala megyében jelenleg a következõ helyeken vásárolhatja meg:
Zalaegerszeg: Piac, Berzsenyi úti baromfibolt, Eötvös
utcai baromfibolt, Húsáruház Kossuth út, Egerszeghús.
Nagykanizsa: Piac, Kanizsahús 2000 Kft., Mesterhús.
Pacsa: Hétforrás Coop.
Hévíz: vendéglõk.
Keszthely: Kovács Gusztáv nagykereskedõ.
A Zalai Baromfifeldolgozó Kft. nemrég átadott gyára arra
törekszik, hogy folyamatosan bõvítse a belföldi piacot, s szûkebb hazájában, Zalában is mind több helyen megvásárolhassák termékeit!

Zalai Baromfifeldolgozó Kft.
Pacsa, Ipari Park

A kisebbek szemetet gyûjtöttek, a nagyobbak fûszerkertet alakítottak ki.
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Dupláztak a vidám nemesapátiak
Térségi túra az istvándi szõlõhegyekben

Nemesapáti megvédte elsõségét.
Az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás minden évben
több rendszeres programmal
szórakoztatja a környék lakosságát. Ezek közül az egyik legtöbb aktív résztvevõt kétségkívül a túraverseny hozza össze,
hiszen a rendezõ településen
hetekkel a megmérettetés elõtt
megkezdõdik az útvonal kijelölése, feladatok összeállítása. A
térségbõl idén is szép számú
csapat jelentkezett, s talán
csak az idõjárás szeszélyességének köszönhetõ, hogy ezúttal
nem volt tíz felett a május 12én 10 órakor Zalaistvándon
elinduló falvak száma.
– A közelgõ vihar miatt háromszor is átírtuk és lerövidítettük a távot, így maximum
két óra alatt sétálva teljesíthetõ
a túra, ehhez jön még a nyolc
állomáson eltöltött idõ. Elõször hat kilométeres túrát terveztünk, végül ezt harmadára
csökkentettük. Az útvonalat
úgy állítottuk össze, hogy a tú-

rázók érinthessék a pincéket,
ahol a melegben inni lehet, és
közben a dombtetõrõl megcsodálható panorámát is lássák. A csapatok táborban maradt tagjai közben fõznek a társaikra, és mi is megvendégelünk mindenkit egy tányér gulyáslevesre – árulta el a szervezésrõl Petõfi Lászlóné polgármester.
A csapatok a sorsolás után
az Egervár, Nagypáli, Gõsfa,
Vasboldogasszony, Kemendollár, Vöckönd, Nemesapáti,
Alsónemesapáti sorrendben
álltak rajthoz, s az útvonalat kikaszált ösvény, és irányjelzõ
nyilak mutatták számukra. Az
elsõ állomáson a házigazda településsel kapcsolatos kérdések várták a versenyzõket, így
például a testvértelepülés neve, helyi egykori válogatott focista kiléte, és a templom oltárképét festõ személy neve is
kérdésként szerepelt.
A nagypáli csapattagok idén
is örömmel vettek részt a túrán:

– Ez a zalai dombság, csodás a kilátás, ennél szebbet talán csak tavaly, a vöcköndi hegyen láttunk. Aki nem itt él,
nem is tudja elképzelni ezt a
tájat – hangzott tõlük a lejtõn
lefelé ereszkedve.
A második megállóhelyen
egészségügyi kérdések szerepeltek, a harmadik feladat a
sport témakörét taglalta. A következõ állomáson az önkéntes
tûzoltók feladatai dolgoztatták
meg a csapatokat, az ötödik
ponton a természetismerettel
kapcsolatos kérdésekben, fafajták felismerésében kellett
jeleskedni. A táv felét elhagyva
a népszokásokat ismerõk örülhettek leginkább, majd a hetedik megállónál sokak kedvenc témája, a zalai borvidék,
a szõlõ és a bor témakör került
a tesztlapra. A vasboldogaszszonyi fiatalok így elgondolkozhattak a káforka, a kövidinka jelentésén és a pozsonyi
akó mennyiségén is. Ezen az
állomáson volt egy meglepetés
is: aranyos kutyusok várták a
csapattagokat, melyek legkisebbike egy név nélküli mopsz
kölyök olykor több tucat keresztszülõvel, és fotóssal találta
magát szembe. Legnagyobb
létszámban a kemendollári
csapat képviseltette magát,
akik harmincegyen érkeztek
Zalaistvándra. Leghamarabb az
egerváriak értek célegyenesbe:
– Jól érezzük magunkat, a
feladatok elgondolkodtatóak
voltak, és finomak voltak az itt
megkóstolt borok is. Jó a csapatunk, mert mindenki más témában van otthon. Kellemes a
kiszolgálás, és mindenhol szívesen látnak bennünket –
mesélte Szijártó József egervári polgármester a cél felé.

Utolsó feladatként a magyar ünnepekre, évfordulókra
irányuló kérdésre kellett válaszolniuk a csapatoknak, hogy a
tájháznál lévõ táborba érve a
gõzölgõ étel illata csapja meg
orrukat. Az esélylatolgatás
elõtt a tavalyi gyõztes nemesapátiak idén is a humor oldaláról beszéltek a túráról:
– A verseny elõtt két hetet
edzõtáboroztunk
Cipruson,
nehéz volt szponzorokat találni, de sikerült. A férfiak különösen a fizikai, a lányok inkább az elméleti erõpróbákra
gyúrtak. Elhoztuk a polgármester asszonyunkat, és innen
üdvözöljük a köztársasági elnök urat. Könnyû ételként
hungarocelt, nehézként pedig
vasúti sínt hoztunk – szólt komikusan a csapat mókamestere, Leposa Tibor.
Az
eredményhirdetésnél
mindenki pluszpontokkal kozmetikázta eredményét, hiszen
a polgármester résztvevõért,
zászlóval, énekléssel és a kerékpárral való érkezésért is
járt az elismerés. A képzeletbeli dobogó harmadik helyén
a kemendollári, másodikként a
vöcköndi csapat végzett. A tavaly már elsõ helyet szerzõ Nemesapáti idén is az élen zárt,
és bejelentették: jövõre nem
ismételnek, hanem õk rendezik a versenyt! A fõzõversenyen a csapatok egymás ételeit
osztályozták, így a gõsfai lángos kapta a legtöbb pontot a
nemesapáti baboskáposzta és
gyros, valamint a kemendollári
nyúlpaprikás és csirkemájjal
töltött prósza elõtt.
www.zalatajkiado.hu
A
képgalériájában további fotók
láthatók az eseményrõl.
Pataki Balázs

házhoz szállítással
eladók: 650 Ft/db.
Zalaboldogfán
50 Ft kedvezmény.

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

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
További információ: 06-30/8510452

Telefon:
92/380-037, 30/3358-311
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Egyre jelentõsebb a szerepe
– a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványnak

Rendhagyó kötetet ajánlunk lapunk olvasóinak. Farkas László a rendszerváltásnak nevezett átalakulás éveibe vezet vissza bennünket
ironikus írásaival és összetéveszthetetlen karikatúráival.
A kötet megvásárolható
szerkesztõségünkben, vagy
utánvéttel megrendelhetõ.
Ára: 1.500 Ft.
Érdeklõdni: Zalaegerszeg,
Rákóczi u. 2-4.,
telefon: 92/596-936,
30/378-4465,
fax:
92/596-937,
e-mail: zalataj@zelkanet.hu.

Emlékezésazelõdökre

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

Az elhúzódó nemzetközi
gazdasági válság hatásai érzékenyen érintik a zalai vállalkozásokat is. A kialakult helyzet
miatt a bankok hitelezési kedve jelentõsen csökkent, emiatt
más támogatási forrás után kell
nézni. Ebben játszik jelentõs
szerepet a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány.
– Az elmúlt esztendõ sikeres idõszak volt az alapítvány
életében árbevétel és eredmény tekintetében is. Ezt három terület hatékony tevékenységének köszönhetjük. Egyrészt az egyre népszerûbb
mikrohitelnek, másrészt annak, hogy egyre nagyobb a szerepünk a nemzetközi pályázatokban, harmadrészt pedig
egyre több vállalkozó és önkormányzat veszi igénybe tanácsadói szolgáltatásunkat – mondta Nagy András, az alapítvány
ügyvezetõ igazgatója.
– Nehéz évük volt 2011-ben
a vállalkozóknak, s a helyzet
idén sem lesz könnyebb. Sõt…
– Ezért is folytatódik a
kombinált mikrohitelezési akció, egyelõre továbbra is csak a

Fõzni jó!
Mimi-mimi-mimi mí…!

Nagy András
városi vállalkozások számára.
Jó hír viszont, hogy várhatóan
õsszel egy újabb kombinált
mikrohitelezési formában a
falusi vállalkozások is igénybe
vehetik ezt a lehetõséget. Ráadásul nem csak hitelt, hanem
támogatást is jelent ez majd, s
kezdõ vállalkozások is kérhetik. A forgóeszköz hitel rendkívül kedvezményes kamatozású, 5-8 %-os lesz. Ugyancsak
õsszel várható egy teljesen új
hitellehetõség, ami a 35 év
alatti fiatal vállalkozókat segíti.

A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal
kapcsolatos részletek, tudnivalók:
8790 Zalaszentgrót, Szabadság tér 4.
Tel./Fax: 36 30/396-6806
8900 Zalaegerszeg, Köztársaság út 17.
Telefon: 92/316-033, 92/310-800, www.zmva.hu
8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 21. Tel./Fax: 93/312-605
8360 Keszthely, Bercsényi u. 2/A. Tel./Fax: 83/510-905
8960 Lenti, Deák F. u. 4. Tel/Fax: 92/352-285

CZOTTER IRODATECHNIKA
Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.
Másológépek, egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung pénztárgépek,
kellékanyagok értékesítése
és szervize.
Másológépek bérelhetõk.

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

Barátom meghívott a születésnapjára. Egy kerti partin ünnepeltük meg ezt a jeles idõpontot. A grillezéseknek és a bográcsban fõzéseknek adott a koreográfiája. Akik értenek hozzá,
azok csinálják, míg a többiek aggódnak. Több szempont
alapján
csoportosulnak.
– Elég fûszeres lesz?
– Ne legyen túl erõs!
– Mikor lesz már kész?
Mivel a fenti kérdésekre
nem adható egyértelmû válasz, egy újabb csoport alakul ki. Õk a bizonytalanságból adódó stresszhelyzetet
nagyobb mennyiségû alkohol elfogyasztásával próbálják feloldani. Ennek egyenes következménye a nótakör kialakulása. Ekkor már
az ünnepelt kezd el aggódni, mert ha délután 5 órakor
itt tart a társaság, mi lesz
késõbb?
Elõkerülnek a szendvicsek. A nótakör szendvicsek
hatására eltûnik, az ünnepelt megnyugszik. Fél óra
múlva elkészül minden.
Akik készítették, elégedetten figyelik, hogy többször
újra megtelnek a tányérok.
Akkor jót fõztünk!
A nótakör kezd újra feltámadni, mert az étel csípõs
lett, ezért oltani kell a tüzet
nagyobb mennyiségû alkohollal.
Mimi-mimi-mimi mí…
Állj! – kiállt a nótafa. Emlékeztek a tavalyi bulira? Mikor hazafelé mentünk hajnalban, a fõutcán cikkcakkban? Azt hittem, csak mi vagyunk ilyen állapotban.
Aztán a távolban megláttam, hogy nálunk még nagyobb cikkcakkban megy
valaki.
– Ki volt az? – Hát a postás! Hordta ki az újságokat…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Embereket, családokat, közösségeket köt össze

Az elsõ programok egyike.
A
TÁMOP-5.5.1/B-11/22011-0287 „HIDAK” családi, közösségi kezdeményezések és
programok megerõsítése Alsónemesapátiban címû projektjével sikeresen pályázott az
Apáti Iskoláért Alapítvány. A
15 hónapon át tartó program
fõ célja a családhoz, a gyermekekhez, a gyermekvállaláshoz
kapcsolódó társadalmi viszonyulás javítása, a családi élettel
kapcsolatos negatív jelenségekkel szembeni megelõzés
megvalósulása. A projekt a helyi családok összefogására, közös programok, rendezvények
szervezésére is irányul, és
emellett egyfajta családi szolgáltatásokat nyújtó információs központot is mûködtet. A
program megvalósítása érdekében az alapítvány együttmûködõ partnerként egyaránt
számít a helyi önkormányzatokra, a CKÖ-re, civil szervezetekre és az egyházra.

– Tavaly tavasszal egy új
uniós pályázat céljait megismerve többen úgy gondoltuk,
hogy jó lenne újra pályázni,
ugyanis a feltételeknek a korábbi szintén uniós, két éves
tanodai programunkkal megfeleltünk. Az alapítvánnyal úgy
gondoltuk, hogy habár nevünkben iskolai alapítvány vagyunk, de a gyerekek révén
fontos célcsoportunk a család
is, ezért indultunk el ezen a
családközpontú projekten. Néhány szakemberrel, többek között védõnõnkkel, körjegyzõnkkel tavaly nyáron összeültünk, és megpróbáltunk egy
olyan programot összeállítani,
ami a két Apátiban és környékén élõ családokat segíti és
támogatja. A családi életre való
nevelésben az egyháznak nagyon fontos szerepe van, s Sömenek István plébános úr is
szívesen csatlakozott csapatunkhoz – számolt be a sikeres

beadványról Szabó Katalin, az
apáti iskola intézményvezetõje, az alapítvány elnöke.
A jelképként választott híd
szimbolizálja a családon belüli,
családok, generációk és települések közötti kapcsolatot. A
pályázat tartalmi része három
nagy csoportra osztható. Elsõ
projekt a „nyíló ablakok”, vagyis az érdeklõdõk számára
nyitott témákat felvonultató
programsorozat. A legkisebbek számára már Frigyné Böröndi Rita védõnõ irányításával bemutatkozott a Baba, mama, papa, tanya program, mely
a gyesen, gyeden lévõ és szülés
elõtt álló anyukák számára is
tartogat érdekességeket. Rubi
János mentor által tartott pályaorientációs napokon nem
csak az iskolások pályaválasztása, hanem a családokat érintõ pályamódosítások is témaként jelentkeznek. A Pesti Tímea szakpszichológus vezette
támogató csoport rendezvényein egyéni és csoportos
mentálhigiénés interaktív foglalkozásokon vesznek részt az
érdeklõdõk. A második projekt „Álom és valóság” címével
a párkapcsolatok alatti õszinteséget helyezi elõtérbe. A felnõtt fiatalokat megszólító
programon belül helyet kap
egy Filmklub, az „Abigél” néven elinduló jeligés szakemberek által történõ tanácsadás,
valamint egy útkeresõ, prevenciós foglalkozás. Utóbbiban
Major Zsolt prevenciós men-

tor vezetésével egy kortárs
csoport kinevelése a cél, akik
késõbb ifjúságsegítõként adhatnák tovább tapasztalataikat.
A korábbi pályázat tanodája jelen kiírás harmadik projektjének információs pontjaként
Balaton József vezetésével kapott funkciót, ahol az érdeklõdõk gyakorlati információkat,
tanácsadást kapnak, szolgáltatások használatát sajátíthatják el.
A rendezvénynaptárba bepillantva a programok között
„Anyatejes világnap”, többszöri babakellék és gyerekjáték
börze, családi napok, emberi
sorsfordulóhoz (születés, elsõáldozás, házasság, nyugdíjba
menetel) kapcsolódó bemutatók, valamint a fotókiállítások
is szerepelnek. A programok
pontos dátumáról a projektújságból és a hamarosan létrejövõ honlapról értesülhetnek
az érdeklõdõk.
A 10,5 millió támogatással
megnyert pályázat projektmenedzsereként Fehér Attila iskolaigazgató-helyettes
tevékenykedik, Szabó Katalin szakmai vezetõként, dr. Selmeczi
Kamill háziorvos egészségügyi mentorként mûködik közre. A május 3-i nyitókonferencia díszvendége, dr. Gyimesi
Endre tanácsaival sokat segített, hogy „Hidak” program létrejöhessen, így e sorokon keresztül is köszönetet mondanak neki.
Pataki Balázs

Évzáró az óvodában
Az egervári óvodában a
felújítási munkálatok miatt korábban fejezõdött be a tanév.
Az ünnepségre az iskola tornatermében került sor. A csoportok külön-külön adták elõ mûsorukat, melyben az év folyamán tanult énekekbõl és versekbõl állítottak össze egy csokorral. A kicsik és a középsõsök egy verssel köszöntek el
a búcsúzó nagycsoportosoktól. Bertók Györgyné, a nagycsoportosok dadusa is búcsúzott az óvodától. Kenesey Tibor igazgató köszönte meg sok
éves áldozatos munkáját.
Az egervári óvoda középsõsei május 17-én a szombathelyi Kalandvárosba látogattak.
A szülõk és gyerekek jókedvû-

en szálltak vonatra, hogy részt
vehessenek a közös kiránduláson. A hangsúly a vonatozáson
volt, hiszen a gyerekek közül
sokan még sohasem utaztak
vonaton.
A kiscsoportosok idén a
vasboldogasszonyi játszóteret választották kirándulásuk
helyszínéül. A szülõknek köszönhetõen részük volt rengeteg saját készítésû finomságban (palacsinta, linzer, pogácsa, kifli). Kipróbálhatták az
új játszótér játékait, versenyfeladatokban mérték össze tudásukat. Harangszóra elkészült
a finom pincepörkölt bográcsban.
Az egervári óvoda nagycsoportosai május 15-én kirándul-

Bertók Györgyné elbúcsúzott.
tak. Elõször Kõszegen, a Bechtold István Természetvédelmi
Látogatóközpontban jártak,
ahol a környék madár- és állatvilágával ismerkedhettek meg

a gyerekek és szüleik. Ezután
Szombathelyre, a Kalandvárosba utaztak, ahol egész délután
sokféle mászókát, hintát, csúszdát kipróbálva játszhattak.
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Ökohét az egervári iskolában
2012. április 23-27-ig tartó,
programokkal gazdag projekt
hetet tudhatnak az iskola tanulói és pedagógusai maguk
mögött. Az egyhetes projekthét célja az volt, hogy programjával még jobban elmélyítse a diákokban a pozitív
érzést környezõ világunkkal
szemben.
A projektnyitó nap divatbemutatóval kezdõdött, de a ruhák tervezése és elkészítése
már az elõzõ hét feladata volt.
Minden egyes bemutatott hulladék anyagból készült darabot kreativitás jellemezte, s a
diákok körében nagy sikert
aratott. A divat show-t elõadások követték, a madarakról,
a biocsírákról, a napjainkban
mindenkit foglalkoztató alternatív energiáról, a növényszaporításról és a kerékpáros gyalogos közlekedésrõl.
A hét folyamán többféle
dologgal foglalkozhattak a diákok. Növényeket csíráztattak,
játékokat készítettek újrahasznosítható anyagokból, vetélkedtek, s túráztak.

A televízióból jól ismert
„Egy perc és nyersz” játék minden tanulót szórakoztatott, s
lelkesen szurkoltak a versenyzõknek. A legfárasztóbbnak a
csütörtöki túra bizonyult, hiszen nem kis távolságot kellett
megtenni gyalog Egervárról
Nagypáliba a hegyeken át. A
túra végállomásán, a Nagypáli
Ökocentrumban, a résztvevõk
a szülõk és az iskola dolgozói
által készített szendvicsek és a
Sió rajzpályázaton nyert rostos
üdítõ italok elfogyasztásával
újra erõre kaptak, s visszagyalogoltak Egervárra.
Pénteken – az iskola környékének rendbetétele után – egy nagyon kedves gesztussal járultak hozzá az osztályok természeti értékeink fennmaradásához. Minden osztály elültetett
egy fát, amelyeket kertészettel
foglalkozó vállalkozók ajánlottak fel, s elhelyezte a korábban
saját kezûleg elkészített jelzõ
tábláját. A projektzáró napon
Kenesey Tibor igazgató oklevéllel jutalmazta kisÖKOsok és
nagyÖKOsok teljesítményét.

Növényeket is ültettek.

Anyák napi köszöntõ

A legszebb ünnepünk…
Verssel, dallal, tánccal és virággal…

Mûsorral köszöntötték az édesanyákat.
Május elsõ vasárnapján gyerekek és felnõttek virágcsokrokkal sietnek haza, a szülõi
házba, hogy köszöntsék az
édesanyát. Megköszönjék azt a
tengernyi jóságot, szeretetet,
amit szavakkal alig lehet kifejezni. Megköszönjék a féltõ
gondoskodást, az iskolakapuig
kísérõ bíztató tekintetet.
Az egervári diákok is megható mûsorral köszöntötték ezen
a napon az édesanyákat. Voltak
akik verset mondtak, mások színdarabban szerepeltek, vagy hangszeren játszottak, illetve énekeltek. Minden gyermek édes-

anyja büszkén figyelhette csemetéjét. A mûsor végén a gyermekek egy szál virággal köszönték meg azt a sok jót, amit értük tettek, illetve tesznek a szeretõ édesanyák és nagymamák.
A virágcsokorért, a versekért az anya köszönete a simogatás, melynél lágyabb, melegebb kapcsolat nem létezik,
ez csak a gyermek és az édesanya sajátja. Anyák napja csak
egyszer van egy évben, de ne
feledjük: oly sokat köszönhetünk édesanyánknak, hogy az
év minden napja is kevés hálánk lerovására.

Anyák napját hagyományosan,
május elsõ vasárnapján ünnepeljük. Ez az ünnep nagyon régi,
már az ókori Görögországban
is tartottak tavaszi ünnepségeket az anyák tiszteletére. A történelem során késõbb is mindig
volt egy olyan nap, vagy ünnep,
amikor az anyákat is köszöntötték.
Õ az a személy, aki összetartotta és tartja ma is a családot, akinek a jelenléte, gondoskodása életünk része, aki meghallgat, aggódik miattunk, aki
õszintén örül sikereinknek,
aki mindent megbocsát, és akihez mindig visszatérhetünk.

Május elsõ vasárnapján a
vasboldogasszonyi gyerekek
is édesanyjuk elé álltak, s verssel, dallal, tánccal és egy szál
virággal köszönték meg az
édesanyáknak, nagymamáknak és dédnagymamáknak
mindazt, amit értük tesznek,
mert:
„Õ az, aki halkan
Bölcsõd fölé hajol,
Õ az, aki neked
Altató dalt dalol.
Tele van a lelke
Érted égõ fénnyel,
Ne bántsd meg õt soha
Engedetlenséggel.”

www.zalatajkiado.hu
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Május közepén - rendhagyó
magyar óra keretében – író-olvasó találkozóban volt részük a
Csertán Sándor Általános Iskola kisdiákjainak Nemesapátiban. A Nemzeti Kulturális
Alap pályázati forrásából finanszírozva – a Deák Ferenc
Megyei Könyvtár szervezésében – megyénkbe látogatott
Balázs Ágnes írónõ, aki számos sikereses gyermekkönyv
szerzõje.
– A megyei könyvtártól kértünk segítséget, útmutatást,
A találkozó nagy élményt jelentett nekünk,
gyerekeknek, mert Ági néni
nagyon kedvesen és közvetlenül beszélt a könyveirõl,
az írás szépségérõl, családjáról. Az ötödikes és hatodik
osztályos lányok közül többen olvasták Lufi és Szamóca kalandos történeteit, Az
írónõ errõl meg is gyõzõdhetett, hiszen közösen elevenítettük fel a csörfös fõszereplõ életét.
A találkozó után sokan
kedvet kaptunk Lufi és a boszorkányfarsang, Lufi és a
zûrös vakáció, Lufi és az elcserélt születésnap és a sorozat többi kötetének elolvasásához.
Bujtor Virág
7. o. tanuló
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Gyermekkönyvek felnõtteknek is
hogy kit is hívhatnánk meg
egy ilyen jellegû rendezvényre. Az 5-6.osztályosok azok,
akiket Balázs Ágnes könyvei
érdekelhetnek és figyelmüket
leköti a bennük lévõ történet,
de iskolánk egyéb osztályai is
képviseltetik magukat. A mai
óra lényege, hogy a sokat emlegetett élményszerû oktatás
meg is valósuljon. A gyerekeknek tehát élmény legyen a
szerzõvel való találkozás, fontos, hogy jól érezzék magukat
– hallottuk Czeiliné Németh
Anna tanárnõtõl.
Az írónõ bemutatkozásként beszélt pályája indulásáról, színmûvészi munkájáról,
majd a könyvíráshoz vezetõ út
állomásairól, az indíttatást
meghatározó momentumokról, így gyermekei születésérõl
is. A Móra Könyvkiadó gondozásában napvilágot látott kötetek megszületésének idejét figyelembe véve kerültek az asztalra a tanulóknak szánt könyvek. A szerzõ említést tett Békés Roziról, aki a rajzaival illusztrálva kiemeli a történetek
humorát, majd játékos formában elindult a felolvasás, melyhez kérdések is társultak. A válaszokat papírra rögzítették a
diákok, késõbb az összesítést

Az írónõ lelkesen idézte „Lufi” történetét.
követõen csokoládé volt a jutalom a helyes megfejtésekért.
– A gyerekek kimondják
azt, amit gondolnak, érdeklõdõ, õszinte partnerek, és a segítségükkel visszamegyek én is
a gyermekkorba egy ilyen találkozás alkalmával. Közvetlenül
érzem a hatását, hiszen itt is
azt tapasztaltam, hogy nyitottak a témára, élvezik a meséket, történeteket, amelyek velük is megeshetnek. A közvetlen találkozás tehát sokat ad
nekem is, és úgy gondolom a
már meglévõ és leendõ olvasóimnak egyaránt. Ilyenkor ked-

vet kapnak azok a gyerekek is,
akiknek eddig nem volt szoros
kapcsolatuk a könyvekkel, az
olvasással. Fontosnak tartom a
családi hátteret is, hogy a szülõ
tudatában legyen annak, hogy
a könyvnek milyen nagy szerepe van gyermeke szellemi
fejlõdésében – hallottuk az írónõtõl.
– Nekem nagyon tetszett,
mert játékos volt a beszélgetés,
és elhatároztam, hogy el fogom olvasni a könyveket –
mondta lelkesen a harmadik
osztályos Varga Boglárka.
Török Irén

A Dunakanyarban jártak, falut takarítottak

Mesés kilátás nyílt a Dunára.
Az Alibánfai Polgárõr Egyesület tagjai évente hagyományosan kirándulni mennek,
május 12-án nagy várakozással
indultak el a Dunakanyarhoz.
Az út elsõ állomása a Visegrádi

Fellegvár volt, ahol a csodálatos Dunakanyar látványa
mindenkit kárpótolt a fárasztó
magasságért.
– Még a rangidõs Forintos
Laci bácsi is feljött egészen a

Panoptikumig, ahol méltó emléket állítottak a visegrádi királyi találkozó emlékére. A következõ állomásunk Esztergom
volt, ahol a közösen elfogyasztott finom ebéd után megtekintettük a Bazilikát és a
Kincstárat. Látogatásunkkal megtiszteltük a két Zalából elszármazott bíborosunkat, akik az
Altemplomban vannak eltemetve. A bátrabbak felmentek
a kupolába, majd a komáromi
monostori erõdöt néztük meg,
ahol szembesültünk azzal a
ténnyel, hogy az ország megszállása alatt sok ezer tonna
hadianyagot tároltak ott – számolt be Tóth Gyula, a polgárõrség vezetõje.
A lelkes csapat hazafele
megpihent beszélgetni a Dabrókai Csárdában, s megfogadták, hogy ha lehetõségük engedi, a jövõ évben is szeretnék
egy jó kirándulásra meginvitálni a polgárõr társakat.
Április 28-án Alibánfa Önkormányzata és az Alibánfa
Fejlõdéséért Közalapítvány fa-

lutakarítást szervezett, így a falu lakosainak kis csapata összegyûlt, hogy szebbé tegyék környezetüket. Sajnos sok másik
kistelepüléshez hasonlóan Alibánfának sem volt lehetõsége
olyan állandó alkalmazott felvételére, aki a településen füvet kaszálná, így ezt most a lelkes csapat átvállalta. Kisebb,
nagyobb fûnyírókkal álltak neki a gazirtásnak a falu különbözõ pontjain, a legfiatalabb
segítõk 3 évesek voltak. Az akció keretében a temetõ körül
hosszú évek alatt szétszórt szemetet összeszedték, és a környék szépítésérõl, fûnyírásáról
is gondoskodtak. A faluház, a
templom, a vasúti átjáró, a Táncsics utcai játszótér és a buszmegállók körül kaszáltak, ástak, virágot ültettek és gyomláltak a lelkes csapat tagjai. Fáradságos munkájuk gyümölcseként újra gyönyörû környezetben élhetnek Alibánfa lakosai. Minden segítõnek köszönet a
közösségért tett munkájáért.
– pb –
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Elõször áldozhattak

Tizennégy fiatal vette magához a szentséget.
Május 27-én, pünkösdvasárnap elsõáldozás volt Egerváron a római katolikus templomban. Az ünnepi eseményen
14-en vehettek részt. A szent-

mise alatt a gyermekek versekkel és énekekkel fejezték ki a hitüket és felkészültségüket, majd
életükben elõször áldoztak és
magukhoz vették az ostyát.

Elsõáldozás Alsónemesapátiban

Szentháromság vasárnapján áldoztak az apáti gyermekek.
Szentháromság vasárnapján – ünnepi szentmise keretében – tizenkettõ gyermek járult elsõ szentál-

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

dozáshoz
az
alsónemesapáti Magyarok Nagyasszonya
római katolikus filiális-templomban.

www.zalatajkiado.hu
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A természetfutás szerelmese

Naponta hódol szenvedélyének

(12 km-es) távokra jut idõ,
péntektõl viszont kezdõdik a
hosszú futás, mely 20-40 km is
lehet. Legszívesebben a környéken, az erdõkben futok.
Kedvenc edzõköröm NagypáliLakhegy-Nagykutas-AndrásfaPetõmihályfa és vissza, persze
idõ és fáradtság függvénye,
hogy meddig jutok. Szeretem
felfedezni az új erdei útvonalakat, de volt már, hogy egy
utat többszöri próbálkozásra
sikerült megtalálnom. Télennyáron futok, az idõjárás sohasem akadály. Ennek köszönhetõen nagyon erõs az immunrendszerem, szinte sosem vagyok beteg – meséli mosolyogva.

A sárvári 12 órás futáson.
Mit tegyünk, ha nem vagyunk elégedettek önmagunkkal és szeretnénk egy kis izmot
is építeni? Nos, a sportok közül sok lehetõség szóba jöhet,
viszont kevés olyan van, amit
idõnket szinte szabadon beosztva, a természetben végezhetünk. A Nagypáliban élõ Sifterné Doszpoth Andrea 17 évvel ezelõtt, elsõ lányának születése után kezdett el futni. A
második leány születése után,
vagyis tíz éve kezdte komolyabban mûvelni ezt a
sportágat. A sérülések azonban õt sem kerülték el, de
hiába próbálták lebeszélni a
futásról, a sport szeretete
olyannyira megmaradt, hogy
egyre nagyobb célokat tûz ki
maga elé.
– 2008-ban volt az elsõ versenyem félmaraton távon, melyet a Göcsej Környezetvédõ,
Tájékozódási és Futó Egyesület
szervezett, ahol 3. helyezést sikerült elérnem. Ezen felbuzdulva a hagyományos szilveszteri félmaratonra is beneveztem, s a dobogó harmadik fokára állhattam. Ezután léptem
be a Zalaegerszegi Aszfaltszaggatók Sportegyesületbe, aminek köszönhetõen fantasztikus csapattársakra tettem
szert, s véget értek magányos
futásaim. Elõször félmaratoni
távokon indultam, majd 2010

szilveszterében került sor az
elsõ hegyimaratonomra, melyet 3 óra 49 perc alatt teljesítettem. Vannak kedvenc versenyeim – Írottkõ, Szigliget Tanúhegyek Csúcsmaraton, Göcsej Galopp –, amik a természetben zajlanak, s ezekre
megpróbálok minden évben
eljutni – avat be Andrea.
Az egyesület hagyományosan Bagodban rendezi saját
versenyét, amin félmaratoni távon indult, de leginkább a sárvári 12 órás futáson elért
eredményeire büszke. Elõször
egyik klubtársával kezdték el
az edzéseket a félnapos távra,
melynél 100 km teljesítését
tûzték ki célul. A 3 hónapos
felkészülés meghozta az eredményt, amikor 116 km állt az
eredménylapon. Idén április
28-án mindezt megdöntve
121,54 km-t tett meg, mely a
nõk között a második, a korcsoportban az elsõ, a teljes mezõnyben pedig a negyedik helyet eredményezte.
– Hétközben az edzõpartneremmel, Szittár Rudolffal
együtt futunk, akitõl rengeteget tanultam, s õ ismertetett
meg számtalan fantasztikus edzõtereppel. Vasárnap klubtársaimmal Zalaegerszegen szaggatjuk az aszfaltot, ahova otthonról futva megyek és jövök
is. Munkanapokon csak rövid

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

Andrea következõ célként a
nyár végi Rocky 130 „túlélõfutó” verseny teljesítését tûzte
ki célul, ahol a táv és a terep
mellett a meleggel is meg kell
küzdenie. A nagypáli futónõ
civilben is az egészséges életmód mellett tette le a voksát: a
megyeszékhelyen védõnõként
dolgozik. Andreát a család
mindenben támogatja, és a
lányok is próbálgatják a különbözõ távokat. Remélik,
hogy hamarosan a környéken
is rendezhetnek egy versenyt,
ahol másokat is megfertõzhetnek a szenvedélyükkel, a
futással.
Pataki Balázs

Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési
Önkormányzatok Társulása
8912. Nagypáli, Arany J. u. 26.
Tel/Fax: 92/564-055, email: beahessel@freemail.hu

Felhívás!
Az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás és Vasboldogasszony Község Önkormányzata az idén is megrendezi a már
hagyományossá vált Kistérségi Ifjúsági és Kulturális Találkozót.
A rendezvény idõpontja: 2012. július 7. (szombat)
A rendezvény kezdésének idõpontja: 12,30 óra.
A rendezvény helyszíne: Vasboldogasszony - sportpályán
2
felállított 200 m -es sátorban
A rendezvénnyel kapcsolatos tudnivalókról bõvebb tájékoztatást a jelentkezési lap visszaküldése után fogunk küldeni.
Várjuk egyéni fellépõk és csoportok jelentkezését!
Üdvözlettel:
a szervezõk

Vasboldogasszony Sportpálya, 2012. július 7. (szombat)
A csoport/egyéni fellépõ neve:………………………………..........
Címe: ……………………………………………………………….....
Csoportvezetõ neve, telefonszáma:……………………………......
A csoport létszáma:…………………………………………………..
Ifjúsági csoport

Felnõtt csoport

Elõadás címe:………………………………………………………...
Mûfaja:………………………………………………………………...
Elõadás hossza: ……………………………………………………..
Technikai és egyéb igények:……………………………………......
………………………………………………………………………….
.....................................................................………………………
…………………………………………………………………………
Dátum:……………………………………..
………………..................
csoportvezetõ aláírása

.........................……….
polgármester aláírása

VISSZAKÜLDENDÕ: 2012. június 15-ig a Kistérségi Iroda,
8912. Nagypáli, Arany J. u. 26. címére.
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Újdonságok, változások a versenykiírásban
Strandlabdarúgó, old boys bajnokság, mûfüves pályaépítés
A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége elfogadta a
2012/13. évi megyei felnõtt
labdarúgó bajnokságok versenykiírását. Többek között errõl is beszélgettünk Józsi
Györggyel, az MLSZ Zala Megyei Igazgatóságának vezetõjével.
– Alapvetõ változás, hogy
az I. és a II. osztályban kötelezõ lesz az elektronikus jegyzõkönyv készítése a helyszínen. Ugyancsak kötelezõ az I.
osztályban az U13-as csapat indítása. Emellett változatlanul
részt kell venni a Bozsik programban (U7, U9, U11). Az
MLSZ törekvése volt, hogy a
következõ bajnoki évre meghirdetett TAO egyesületi támogatással biztosítsa ennek fedezetét. A III. osztályban annyi
változás lesz, hogy az Északi- és

a Déli-csoportban kötelezõ a
tartalékcsapatok indítása, így
öt csoportban zajlik majd a
pontvadászat ebben az osztályban. A Keleti-, a Nyugati- és
a Közép-csoportban nem kötelezõ tartalékegyüttest indítani.
Az Északi- és a Déli-csoportból
az elsõ helyezett közvetlenül
feljut a második osztályba, a
másik három csoport gyõztesei osztályozót játszanak. A változások érintik az utánpótlásversenykiírást is. Ez azt jelenti,
hogy az U14-es helyett U13-as
bajnokságot rendeznek. Itt a
megyei I. osztályban szereplõ
egyesületeknek kötelezõ csapatot szerepeltetni, de benevezhetnek csapatot a II. és III.
osztályban szereplõ egyesületek is.
Józsi György elmondta,
hogy szeretnék beindítani az

Kitûnõ németesek
A
zalaszentiváni általános iskola
tanulói is részt
vettek a Gellénházán a Papp
Simon Napok
keretében május közepén
megrendezett
német nyelvi
memoriter
versenyen. A
megmérettetésen szép szentiváni siker született: Fazakas Kriszta Noémi
és Tóth Berta Inez 6. osztályos
tanulók elsõ helyen végeztek.

Józsi György: – 62 egyesület
adott be pályázatot.
U44-es, úgynevezett old boys
bajnokságot megfelelõ érdeklõdés esetén. A résztvevõ csapatokkal a szövetség közösen
kívánja kialakítani a bajnokság rendszerét. Jelentkezni a
zala@mlsz.hu címen lehet.
– Strandlabdarúgó megyei
bajnokságot szervezünk júliusban – folytatja Józsi György. –

A területi selejtezõket Lentiben, Zalaegerszegen, Zalakaroson és Vonyarcvashegyen szeretnénk megrendezni július
hónapban. A területi selejtezõk idõpontjai közül a vonyarci július 20-22.-e között
lesz. A többi tervezett helyszínnel még tart az egyeztetés. A döntõre Vonyarcvashegyen kerül sor július 27-29én. Jelentkezni ugyancsak a
zala@mlsz.hu címen lehet.
Az MLSZ Zala Megyei Igazgatóságának vezetõje elmondta, hogy lezárult a TAO egyesületi pályázat a 2012/13-as
bajnoki évre. 62 egyesület
adott be pályázatot utánpótlásnevelésre és tárgyi eszközök
beszerzésére.
Mûfüves pályaépítésére hirdetett pályázatot az önkormányzatok részére az MLSZ.
Ennek keretében nagy, kis és
grund mûfüves pályák épülhetnek 70 %-os támogatás mellett.
A Magyar Kupa megyei selejtezõjébõl Zala megye négy
csapatot ad az országos táblára. Ezek a következõk: NTE
1860 Nagykanizsa, Borsfa, CsácsNemesapáti, Zalaszentgrót.

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

A diákokat Kemenczey Erzsébet tanárnõ készítette fel a
versenyre.

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

HIRDETÉSÉT feladhatja
az Észak-Nyugat Zala havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Észak-Nyugat Zala
Kistérségi havilap
Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési
Önkormányzatok Társulása támogatásával
Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér
Kiadja: Zalatáj Kiadó
Szerkesztõségi ügyfélszolgálat:
8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936 Fax: (92) 596-937
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
Kistérségi iroda:
Nagypáli, Arany J. u. 26. • Tel.: 92/564-055
ISSN 2061-361X
Készült: Göcsej Nyomda Kft.
Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. • Tel./fax: (92) 316-783
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VÁLASSZON ÖN IS A ZALA VOLÁN
UTAZÁSI IRODA AUTÓBUSZOS
AJÁNLATAIBÓL!
MONTENEGRÓ nemzeti parkjai és tengerpartja
(félpanzió)
Jún. 13-17.
74.500 Ft/fõ
BENELUX KÖRÚT, a három varázslatos ország
Júl.3-8.
109.900 Ft/fõ
VÁG VÖLGYE és a FELVIDÉK történelmi városai
(félpanzió)
Júl.12-15.
48.500 Ft/fõ
ALBÁNIA, egy ország, melyet látni kell (4* hotel)
Júl.16-22.
104.900 Ft/fõ
SVÁJC álomszép tájai, a FEKETE-ERDÕ varázsa
Júl.23-29.
129.900 Ft/fõ
LENGYEL KISKÖRÚT: Zakopáne-Krakkó-Auswitz
Aug.2-5.
47.900 Ft/fõ
PRÁGA - kulináris és kulturális élvezetek
CSEHORSZÁGBAN
Aug.2-5.
49.900 Ft/fõ
OLASZ NAGYKÖRÚT:
Róma-Pompei-Capri-Amalfi-Positano-Firenze
Aug.16-22.
110.900 Ft/fõ
ÜDÜLÉS DÉL-DALMÁCIÁBAN:
Dubrovnik-Montenegró (félpanzió)
Aug.19-25.
102.900 Ft/fõ
SZARDÍNIA, Európa trópusi szigete, KORZIKA, a
szépség szigete
Szept.13-21.
189.900 Ft/fõ
További ajánlatainkat keresse irodáinkban!
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716
Keszthely: 83-511-231
Hévíz: 83-540-399
Lenti: 92-551-061
www.zalavolan.hu/utazási _iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

Zalaegerszeg
Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Nagykanizsa
Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

Keszthely
Kossuth L. u. 43.
Tel.: 83/511-231

Hévíz
Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Lenti
Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

TOP-KER Kft.
Vas- és fémhulladék átvétele a
legmagasabb napi áron.
Megkezdtük hulladék akkumulátorok,
katalizátorok, és papír felvásárlását
a legjobb árakon,
a lakosságtól és közületektõl is.
Közületek részére ingyenes
konténer kihelyezés.

Zalaegerszeg, Bánya u. 2. Tel./fax: 92/315-642
Nyitva: H-P: 8.00-16.00-ig.

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

