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Július 14-én falunapot ren-
deztek . A programokból
idén sem volt hiány, hiszen
reggeltõl késõ estig követték
egymást az események. 9 órától
a sportpályán útjára indult a
labda, amit egészen a déli órákig
rúgtak. Játszottak a helyi fiatalok
és a felnõttek is, valamint a
szomszédos

is érkezett egy csapat. Ezzel
párhuzamosan a gyerekek kü-
lönbözõ programokon vehettek
részt. Volt arcfestés és játszóház
is a TÁMASZ jóvoltából. A sport-
pályánál felállított sátrakban
eközben többféle finomság is

Gõsfán

Vasboldogasszony-
ból

Falunap a fejlõdõ Gõsfán
készült. A résztvevõk palacsin-
tával és fõtt virslivel tölthették
meg a gyomrukat.

Délután a faluháznál is meg-
kezdõdtek a programok. Az ug-
ráló vár most is nagy sikert ara-
tott a gyerekek körében. Eközben
az udvaron lassan rotyogott a bog-
rácsokban a kétféle pörkölt is.

Délután 4 órakor már javá-
ban gyülekeztek az emberek a
faluház udvarán felállított sátor-
ban, hogy megtekintsék az idei
falunapi mûsort. A fellépõk so-
rát az

végzõsei nyitották, akik
Egervári László Általános

Iskola

Az
egyik legnép-

szerûbb rendezvénye az ifjúsági
és kulturális találkozó, amelyen
minden évben a térség külön-
bözõ korosztályú és mûfajú elõ-
adói mutatják meg magukat. Az
ifjúság körében idén már 12.
alkalommal megrendezett prog-

Észak-Nyugat Zalai Kis-
térségi Társulás

Térségi találkozó Vasboldogasszonyban
ramnak július 7-én ezúttal

adott helyet,
ahol ekkor tartották a település
falunapját is.

– A szokásoknak megfele-
lõen a falunappal együtt tar-
tottuk a gyermeknapot is, a
cél hogy minél több embert

Vas-
boldogasszony

Gõsfa díszpolgára lett Méhes József.
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bécsi keringõt adtak elõ. Õket a

követte,
majd , a

, a
, valamint a

A fellépõk produkciói között
kétszer is ünnepélyes pillana-
toknak lehettek tanúi a jelen-
lévõk. A képviselõ-testület az
idei évben helyi kitüntetéseket
alapított, amit idén elsõ ízben
adtak át. A Himnusz dallamai
után képviselõ,
majd polgár-
mester is méltatta a kitünte-
tettet, ezt követõen pedig átad-
ták a díszpolgári címet

számára.
Néhány mûsorszám után a

friss diplomásokat is köszön-
tötték a színpadon. Idén

és
vehette át az önkor-

mányzat ajándékát.

Zahira hastánccsoport
Bogdán Annamária

Gõsfai Picurok Rozmaring
néptánccsoport Gõs-
fa Baráti Kör.

Ambrus Zoltán
Farkas Tiborné

Méhes
József

Göcsei
Enikõ, Kása Mária Dóra, dr.
Vincze Veronika Vincze Vik-
tória

Falunap a fejlõdõ Gõsfán

A környékbeli fellépõk mû-
sora, valamint a díjátadók után a
vendégmûvészeké volt a szín-
pad. 18 órától hu-
morista szórakoztatta a közönsé-
get, majd 19 órától

Maksa Zoltán

Kadlott Kar-

csi

Dynamit

énekelt mulatós dalokat. Az
idei falunapot most is hajnalig
tartó bál zárta, ahol
még a vihar sem tudta elvenni a
szórakozni vágyók kedvét.

Mint Farkas Tiborné polgár-
mester asszonytól megtudtuk, az
idei program sikeréhez nagyban
hozzájárult számos helyi és
környékbeli vállalkozó támoga-
tása, valamint egy sikeres Lea-
der-pályázat, amibõl a sztárven-
dégeket tudták finanszírozni. A
nap során számos kísérõ prog-
ram színesítette a falunapot, me-
lyek mind a hagyományõrzésre
épültek. Az egyik háznál egész
nap a kemencében sültek a
finomabbnál finomabb ételek.
Készült, langali, kenyér és több
fajta sült hús is. A régi iskola
épületében található helytörté-
neti gyûjtemény egész nap várta

a látogatókat, akik betekintést
nyerhettek a régi falusi életbe.

A falu elsõ embere azt is el-
árulta, hogy folyamatosan tud
fejlõdni a település, hála a kü-
lönbözõ pályázati lehetõségek-
nek és a jövõt illetõen is számos
tervük van. A már megnyert pá-
lyázatoknak volt részben kö-
szönhetõ a falunap, valamint ha-
marosan lecserélik a régi iskola
épületének a teljes tetõszerkeze-
tét, amire közel 4,5 millió forin-
tot nyertek. Több pályázat még
elbírálásra vár, amelyek ha sike-
resek lesznek, akkor megvaló-
sulhat a futballpálya villamosí-
tása, valamint kialakítanak egy
pihenõparkot a gõsfai pincesor
Vitárgya nevû részén. Itt esõbe-
álló, fõzõ- és sütõhelyek kerül-
nek kialakításra, valamint szá-
mos növényt szeretnének ültet-
ni. A határon átnyúló kapcso-
latok is javulhatnak, mert ha po-
zitív eredmény születik, Erdély-
be is sikerül még az idén eljutni
Gõsfáról.

A falu vezetése folyamatosan
törekszik arra, hogy minden le-
hetõséget megragadjon támoga-
tások szerzésére, mert sajnos a
mai világban csak így tud folya-
matosan fejlõdni egy település.

A pályázatok mellett saját be-
ruházások is zajlottak és zajlanak
a faluban. Nemrég elkezdõdött a
faluház felújítása. Elsõ körben az
épület külseje szépült meg, le-
kezelték a fafelületeket és a falak
is új színt kaptak. Õsszel majd az
épület belsejére kerül sor a ter-
vek szerint.

Gy.G.

Az
már évek óta meg-

rendezi a nyári játszónapokat.
Az idén is csaknem 40 gyermek
jött össze egy-egy napon a falu-
házba, hogy felnõttek felügye-
lete mellett önfeledt játékkal
töltsék a napot. Rajzolás, társas-
játék, kártya, labdajátékok, cso-
csó, asztalitenisz egyaránt szere-
pelt a programban, és két el-
maradhatatlan esemény: kirán-
dulás állatfarmjára,
valamint az arcfestés.

A gyerekek háromszori ét-
kezését mindkét nap az ala-
pítvány, valamint szponzorok
biztosították.
fõzte az ebédet és palacsin-
ta, lángos vagy muffin volt a

Alibánfa Fejlõdéséért Köz-
alapítvány

Tóth Gyula

Bangó Lajosné

Játszónapok Alibánfán
ráadás. Minden nap került az
asztalra friss gyümölcs és
édesség is.

– Énekkel köszöntöttük szü-
letésnapos kisfiúnkat,

, aki kedden ünnepelte
8. születésnapját. Igaz, hogy a
kirándulást egy kicsit megzavar-
ta az esõ, de a gyerekek nagyon
élvezték, hogy az esõ elõl egy
parkoló teherautó alá kellett
bújni. Nemcsak a kicsik, de a
nagyobbak is jól érezték magu-
kat ezen a két napon. Köszönet
mindazoknak, akik bármi mó-
don segítették a játszónapok le-
bonyolítását – számolt be

, a szervezõ
alapítvány elnöke.

Németh
Bálintot

Kó-
sáné Németh Klára

- pb -

Minden tányér kiürült...

A helytörténeti gyûjtemény egész nap várta a látogatókat.
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TOP-KER Kft.

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

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

Vas- és fémhulladék átvétele a

legmagasabb napi áron.

Megkezdtük hulladék akkumulátorok,

katalizátorok, és papír felvásárlását

a legjobb árakon,

a lakosságtól és közületektõl is.

Közületek részére ingyenes

konténer kihelyezés.

mozgassunk meg a településrõl.
A gyermeknapot pedig igyekez-
tünk emlékezetessé tenni, a
felnõttek között pedig népszerû
volt a fõzõverseny, melyen tíz
csapat indult. Egy-egy csapat kö-
rül 10-20 ember tevékenykedett,
akiknek fõztjébõl az érdeklõdõk
is fogyaszthattak. Az önkor-
mányzat hozzávalóként vadhúst
biztosított a csapatoknak, me-
lyek mellett saját alapanyagok-
ból halászlé és birkapörkölt is
készült. Minden évben megpró-
báljuk a falunapunkat valami
plusz programmal kibõvíteni,
ami idén a térségi találkozó.
Utoljára 7-8 éve volt nálunk tér-
ségi rendezvény, de most a
nehéz anyagi körülmények elle-
nére is bevállaltuk, mert a falu-
nappal együtt tartalmas prog-
ramot tudtunk összeállítani. Úgy
érzem, hogy a jelenlévõk elége-
dettek a programmal, és ezt
felénk is jelezték – foglalta össze
a házigazda polgármester,

A gyermekek és szüleik egy-
aránt élvezték a lovaglást, a kö-
zös dodzsemezést, melyet a tele-
pülés jóvoltából a 14 év alattiak
egy ízben ingyenesen is kipró-
bálhattak. A gyermeknap fontos
kellékeként az édesség, nyalánk-
ság sem maradt ki, popcornt,
vattacukrot, lángost kaptak az
ifjoncok. Az ügyességi vetélke-
dõk, légvár, tranbulin, lufihajto-
gatás szintén népszerûek voltak,
a TÁMASZ dolgozói pedig arc- és
testfestéssel lepték meg a gyere-
keket. A felnõttek délelõtt meg-
hívásos kispályás focitornán mér-
ték össze erejüket, ahol a helyi
csapat gyõzedelmeskedett. A
fõzõversengés eredményeként
minden csapat egy-egy üveg
fehér- és vörösborral koccint-
hatott a finom ételek után. A
fõzetek mellett az önkormányzat
a helyi asszonyok találásában
debreceni kolbásszal kedves-
kedett a programon megjelen-

Maz-
zag Géza.

Térségi találkozó Vasboldogasszonyban

teknek, a nyugdíjasok pedig lán-
gost készítettek.

– Egyre több amatõr részt-
vevõvel és mûvészeti ággal ren-
dezzük a programot, amelyet
sajnos beárnyékol egy kulturális
vezetõi közömbösség, ami jel-
lemzõ a megyében levõ szerve-
zetekre is, melyeknek fel kéne
karolni az ilyen rendezvényeket.
Másik benyomásom az, hogy
hiába léptek ki települések a
társulásunkból, civil szervezõdé-
seik továbbra is jól érzik ma-
gukat rendezvényeinken. Nem
teszünk különbséget, örülünk
annak, ha úgy érzik, hogy ide
tartoznak, és nem húzunk határt

senki elõtt sem. Nem baj az, ha
megismerünk más térségek cso-
portjait, melyek bõvítik az évrõl-
évre egyre színesebb palettát.
Ma már nem családi dinasz-
tiákon öröklõdik a múlt és a
hagyomány, ennek az új formája
lehet egy ilyesfajta rendezvény.
Fontos, hogy a fiatalok felé köz-
vetítve minél több helyen jele-
nítsük meg magyarságunk törté-
nelmét és mûvészetét, melyre jó
példát a határon túli magyarok-
nál is látni – vélekedett a kistérsé-
gi társulás elnöke, .

Az idei rendezvényre 35
amatõr fellépõ jelentkezett, me-
lyek között az óvodásoktól a
nyugdíjasokig minden korosz-
tály képviseltette magát. A ren-
dezvény nem titkolt célja, hogy
olyan tehetségeknek is fellépési
lehetõséget adjon, akik majd a
térség büszkeségeivé válhatnak.

Köcse Tibor

Ezen elvek jegyében léptek szín-
padra modern tánc, népdal, mu-
sical, szólóének, hastánc pro-
dukcióikkal a délután mûsor-
adói, akik között legnagyobb
tapsot a kánkán produkciójukat
közkívántra kétszer is elõadó

kapta. Az esti programban elõ-
ször az ifjú rockbanda, a
lépett színpadra, majd sztárven-
dégként , az esti bál-
ban pedig a
szórakoztatta a közönséget.

A következõ térségi prog-
ramok egyike a novemberi kis-
üsti és pálinkafõzõ fesztivál és
minõsítõ verseny lesz, melyhez
az alapanyagokat nem árt már
most beszerezni…

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

vasboldogasszonyi tánccsoport

Plug In

Kaczor Feri
Fáraó zenekar

www.zalatajkiado.hu

Pataki Balázs

Alpolgármester és polgármester a nyeregben - Taps a közönségtõl - Kánkán produkció - Megven-
dégelés
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Lakhegyen
önkéntes tûz-

oltó egyesület

lassacskán 120
éves lesz a helyi

, amelynek tagjai
folyamatos képzéssel, gyakor-
lással fejlesztik tudásukat. A
lelkes csoport az idei falunap-
ra is sokat készült, hiszen egy
bemutató keretében a zala-
egerszegi profi és a környék-
beli amatõr társaikat látták
vendégül. Július 28-án délelõtt
így a futballpályán tûzoltócso-
portok bemutatóival kezdõ-
dött a falunapi program, ahol
gyerekektõl az idõsebbekig

Népszerû tûzoltók és kulturális program
Változatos falunap Lakhegyen

minden korosztály képvisel-
tette magát. A több mint száz
lánglovagot virslivel, sörrel,
üdítõvel vendégelték meg.

Délután a mûvelõdési ház
udvara népesült be: ugráló- és
légvár, íjászat, légpuskalövé-
szet várta az érdeklõdõket,
akik éhségüket az udvari ke-
mencében sült langalival csil-
lapították. Négy órától megtelt
a faluház nagyterme és a Dem-
jén-lágerekkel ismerté vált

lépett sztárvendégként a
színpadra. A közönség együtt

Ani-
ta

énekelte vele a slágereket, a
gyerekek lelkesedtek érte, s
még a férfinépet is sikerült
dalolásra bírnia. A vidám prog-
ram folytatásaként a lakhegyi

és a helyi is
elõadta mûsorát, s közben a

és a
mozgatta

meg a színpad deszkáit. A tar-
talmas program után a lakos-
ság finom marhapörkölttel és

nyugtázta az idei
falunapot.

A falunapon a településsel
kapcsolatos információkat is
megosztotta pol-
gármester:

– Az elmúlt 22 évben nem
voltak anyagi gondjaink, mû-
ködési hitel még nem kellett
felvennünk. A falunapot min-
dig július végén tartjuk, amire
már a költségvetés tervezése-
kor elkülönítjük az önerõt. Ha-

óvodások dalkör

KISZÖV Táncegyüttes
Helikon Táncklub

Fáraó-bállal

Méhes Máté

marosan elkészül a sportöltö-
zõnk, melynek a teljes belsõ
felújítása folyik, vízvezeték cse-
rével, újraburkolással, belsõ aj-
tók és bojler cseréjével, fes-
téssel. Szeretnénk még oda a
gázfûtést is beépíteni. Az óvo-
dában jelenleg is zajlik a vizes-
blokk felújítása, a konyha fes-
tése – foglalta össze a faluveze-
tõ. Tervben van egy egészség-
megóvó programokat, elõadá-
sokat tartalmazó pályázat, terve-
zik a hegyi út vízvezetékét és
az utak állapotára is ügyelnek.

A lakosság a falunap után
sem fog unatkozni: az önkor-
mányzat szokásos ajándéka-
ként augusztus 4-én

indul kirándulásra a
falu apraja-nagyja. Az érdek-
lõdést mutatja, hogy a nyolc-
van körüli jelentkezõnek az
egy busz nem is lesz elég.

Eszter-
gomba

Pataki Balázs

Mindenki jól érezte magát.

Nyolc
– barátaik kísé-

retében – jelentkezett a „retro-
véradó” akció keretében do-
nornak, akik közül ezúttal ha-
tan adtak vért a zalaegerszegi
véradóállomáson.

Köztük elsõ alkalommal
(felvé-

telünkön), aki elmondta: a
szentiváni hamutiprók ott segí-
tenek, ahol tudnak, ezért is
tett eleget a felkérésnek és
nyújtotta karját...

zalaszentiváni ön-
kéntes tûzoltó

Móriczné Kupó Beatrix

H.L.

Szentiváni ÖTE-s véradók

Az ügyvitel szinte minden területét segítõ programcso-
magunk, az tartalmaz:

- rendelés és szerzõdés nyilvántartási
- számlázási
- fõkönyvi könyvelési
- készlet és befektetett eszköz nyilvántartási
- pénzügyi
- bérszámfejtési moduljain túl számos egyéb tevékenységet

támogató rendszert is (például nemzetközi, belföldi fuvarozás;
gépjármû értékesítés és szerviz; temetõi nyilvántartás; termelési
elszámolás; általános kereskedelmi rendszer; nagykereskedelmi
raktározás és kiszállítás; gáz- és vegyes háztartási gép szerviz,
melyeket a felhasználó igényei
szerint testre szabottan, gyorsan
tudunk telepíteni, betanítani)

„Ad-acta”

Címünk: 8900, Zalaegerszeg, Mártírok u.1. I/1.

Telefon: 92/321-181, fax: 92/323-954

Web: www.pgsoft.hu, Email: pgsoft@pgsoft.hu

Ahol a gondolat testet ölt
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Július 1-én ke-
rült sor az

és az

szervezésében a
hagyományos Pé-
ter-Pál napi he-
gyi misére az

,

Eger-
vári Helytörténe-
ti és Községszépí-
tõ Egyesület
önkormányzat

Eger-
vári-kápolnánál.

Kovács György

Hegyi búcsú Egerváron

gyõrvári plébános a prédi-
kációban (képünkön) megem-
lékezett a két apostol életérõl
és tetteirõl. A mise után

vállalkozó egy
tál ételre vendégelte meg a
jelenlévõket. Az ízletes pacal

Kulcsár Zoltán

és körömpörkölt mellé – mi-
vel a kápolna számos boros-
pince szomszédságában talál-
ható – finom borok is tár-
sultak és a nótákra sem kellett
sokat várni.

gy.g.

Gyermekei, unokái, déd-
unokái és volt munkatársai kö-
szöntötték

aki 1952-ben vette át
diplomáját a

Elsõkén ,
a zalaszentiváni általános isko-
la tanulója – akinek édesanyját
és nagymamáját is oktatta az
ünnepelt – verssel köszönte
meg a hat évtized munkáját.
Majd elevení-
tette fel az eltelt évtizedek
élményeit. pol-
gármester köszöntõjében kiemel-

dr. Lukács András-
nét, Mária nénit Zalaszent-
ivánon,

Békés-tarhosi Ta-
nárképzõben.

Sabján Bernadett

Újhelyi Miklósné

Dormán Miklós

Hatvan éve...

te Mária néni zeneszeretetét,
aki hajdan a

, jelenleg a zalaszentiváni
tagja. Ezt köve-

tõen díszoklevelet nyújtott át a
nyugdíjas pedagógusnak. A gyé-
mántdiploma átadását követõ-
en, a község
lelkipásztora kívánt boldog éle-
tet Mária néninek, aki

kezdte meg oktatói mun-
káját, majd dol-
gozott, ahonnan Zalaszentiván-
ra került. Itt harmincnégy esz-
tendeig, nyugdíjba vonulásáig
tanította, oktatta a diákokat.

Nemesapáti Páva-
kör Tõ-
zike Népdalkör

Sömenek István

Pethõ-
henyén

Zalaegerszegen

H.L.

Dr. Lukács Andrásné rokonai, tisztelõi körében.

Az

és a

biciklitúrát
szervezett, az uticél

volt. Szent Jakab ha-
vának Kinga napján
heten pattantak a
drótszamarak nyer-
gébe, hogy az alsó-
nemesapáti kultúr-
háztól útra keljenek.

Útközben meg-

alsónemes-
apáti Várlak Tano-
da nemesapáti
római katolikus plé-
bánia

Búcsúszentlászló

Tanodások zarándoklata

álltak a szentlászlói út mellett
látható Nepomuki Szent János
szobornál, s rövid pihenõt kö-
vetõen érkeztek a biciklis-za-
rándokok az õsi Mária-kegy-
templomhoz.

A visszafelé vezetõ etapon
gyönyörködtek a búcsúszent-
lászlói, aranyhalakkal teli kis
tóban, s pár perc pihenõt tar-
tottak a felújítás alatt álló kul-

túrháznál is. Az elfáradt csapa-
tot Alsónemesapátiban, a kiin-
dulási-érkezési ponton üdítõ
és étek várta. A finom falatok
fogyasztása közben

lelkipásztor elevenítet-
te fel a hatvan- hetven évvel ez-
elõtti aratásokat; elmondván,
hogy akkor hogyan lett a mag-
ból szép, foszlós kenyér.

Sömenek
István

(háel)

Hozzávalók:

Elkészítés:

6 db csirke-
comb, 2 fej vöröshagyma, 2,5
dl fehérbor, 2 evõkanál mus-
tár, 1 csokor petrezselyem, 2
kiskanál tejszín, 3 gerezd
fokhagyma, só, frissen õrölt
bors.

A csirkecom-
bokat megsózzuk, megbor-
sozzuk. A vöröshagymát meg-
pucoljuk, vékonyan felkari-
kázzuk. A bort és a mustárt
kézi habverõvel simára ke-
verjük egy kisebb tálban.
Olyan serpenyõt használunk,
amit késõbb a sütõbe is te-
hetünk. Az olajat erõs lángon
felforrósítjuk, a combokat
megpirítjuk. Ha elkészült, kü-
lön tálban félrerakjuk, majd a
serpenyõbe tesszük a felsze-
letelt hagymát, és addig ka-
vargatjuk, amíg megpuhul,

aranybarna nem lesz. Levesz-
szük a tûzrõl, felöntjük a
mustáros borral, hozzáadjuk
a fokhagymát és a tejszínt,
majd visszahelyezzük a com-
bokat. Erõs lángon felforral-
juk, majd a sütõbe toljuk. A
csirkecombok 25-30 perc
alatt átsülnek. Tálaláskor meg-
hintjük apróra vágott petre-
zselyemmel. Köretként tört
krumplit vagy rizst, esetleg
rizottót is kínálhatunk 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

Hagymás-mustáros
csirkecomb
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Haszonlesõk…

– Nem tud valami multit, szomszédasszony, ahol gyalá-
zatosan olcsón, beszerzési ár alatt adják a tejet?

Balatoni nyár

– Mennyire más volt a Balaton is régen! Beértük lángos-
sal és csatos bambival, és már attól is eufóriát kaptam,
ha fürdõrucira vetkõztél…

Rajz: Farkas László

Humorba fojtva

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465

e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Tudósítókat keresünk!

Jelentkezés:
Tel.: 92/596-936 (8-16 óráig), fax: 92/596-937,

e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Várjuk mindazok jelentkezését a megye területérõl,
akik szívesen tudósítanának a településükön

történt eseményekrõl lapjainkba:
Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Lenti és Vidéke,

Zalalövõ és Környéke, Közép-Zala,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd

–Eddig azt hittem magáról, hogy demokrata, de rájöttem,
hogy Orbán-bérenc. Láttam, hogy visszaküldte a nemzeti
konzultációs kérdõívet!...

Kollaboráns
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Fõzni jó!
Mit kell annyit vacakolni!...

Múltkor egy konyhát sze-
reltünk be ügyfelünknek,
Évának. Munka közben szó-
ba jött a nyaralás. Egyetér-
tettünk abban, hogy a nya-
ralás mennyire fontos, kell
az a pár nap, hogy az ember
ki tudja pihenni magát.

De az sem mindegy –
folytatta Éva –, hogy mi tör-
ténik az otthonunkkal, amíg
nem vagyunk otthon. Ezért
a férje nagyon elõrelátóan a
vizet elzárja, nehogy csõtö-
rés legyen. A gázt is elzárja,
nehogy robbanás legyen. A
tv-t, a számítógépet is áram-
talanítja. Így nyugodtan nya-
ralnak, nem kell izgulniuk,
hogy valami baj történik.

Tavaly a szomszédnak is
feltûnt ez a „rituálé” és rá-
kérdezett, hogy mire készül-
nek. Miközben elmondták,
hogy mit miért tesznek, a
szomszéd gyanakvása átala-
kult. Ez nem is olyan hülye-
ség, legközelebb én is így
teszek! – gondolta.

Egy hónap múlva a szom-
széd is elindult nyaralni és
ahogy Éváéktól elleste, el-
zárta a vizet, elzárta a gázt
és a tv és a számítógép áram-
talanítása helyett egy moz-
dulattal lekapcsolta az áram
fõkapcsolóját. Így egyszerûbb,
nem kell annyit vacakolni!
Nem is értem, miért nem
így csinálják!

Két hét múlva, amikor
hazaért, legnagyobb döbbe-
netére rettenetes bûz fo-
gadta. Áram nélkül a hûtõk
nem tudtak hûteni, tönkre-
ment minden. Olyan súlyos
volt a helyzet, hogy a hûtõ-
ket nem lehetett szagtala-
nítani, ki kellett cserélni
õket. Így már õ is tudta, mi-
ért kell annyit vacakolni…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Nyolc évvel ezelõtt kezdett
el lovagolni a most tizenéves

, akit kezdetben a
szülei csak kísérgettek az órák-
ra, majd lányuk unszolására õk
maguk is kipróbálták, hogy mi-
lyen lóháton. A szülõk olyany-
nyira megszerették a lovaglást,
hogy a családnak hamarosan
saját lova lett. A következõ ló
vételénél már szóba került a vi-
déki élet, és olyan helyet keres-
tek, ahol nem kell bértartásba
adni lovaikat.

– Mindenképpen falura
akartunk költözni, sok helyen
nézelõdtünk, s végül Kispáli-
ban telepedtünk le. 2010.
augusztus 13-án aludtunk itt
elõször. Elõször két ló volt az
istállóban, aztán most megáll-
tunk ötnél. Jó kikapcsolódás
velük lenni, és még az utánuk
való trágyázást is örömmel tesz-
szük – meséli a családfõ,

. – Aki lovat tart,
annak ismernie kell az állatot.
A ló tanít, mi is tanítjuk a lovat,
így kölcsönösen tanulunk egy-
mástól – vette át a szót

, mikor a lovászati, lo-
vaglási ismeretek kerültek szó-
ba. Réka több helyen lovagolt
már, a szülõk pedig egyik is-
merõstõl tanulták meg a lovag-
lás alapjait, manapság naponta
lóhátra ülnek, hogy bejárják a
környék látnivalóit. Három fel-
nõtt paripa, Felhõ, Deres, Ber-
ke mellett vágytak egy csikóra,
ami mellé – hogy kilovagláskor
ne érezze otthon egyedül
magát – vettek egy másikat is.

Takács Réka

Ta-

kács Zoltán

Takács

Zoltánné

„Kölcsönösen tanulunk egymástól”
Iskolás szakkörbõl családi szenvedély

A lovakat a hétköznapokon las-
san már egy tucat gyermek ve-
szi körül, akik közül Franciska
és Nelli voltak az elsõk. A lá-
nyok fokozatosan ismerked-
nek az állatokkal és a lovagló
órák mellett megtanulják a
kedvenceik gondozását is.

– Szeretnénk megadni a le-
hetõséget, hogy a hozzánk ellá-
togatók megismerkedjenek a
lovakkal. Átadjuk nekik azt a
tudást, amit mi is kaptunk, ta-
nultunk, elsajátíthatják az ala-
pokat, s lehet, hogy valaki
annyira megszereti a lovakat,
hogy késõbb komolyabban is
foglalkozik majd lovaglással,
esetleg vesz otthonra egyet
magának is – teszik hozzá.

S hogy milyen adottság
kell, hogy valaki örömét lelje a
lovaglásban? Fontos a szorga-
lom, s lényeges, hogy a lótól
nem szabad félni, mert az állat
mindent megérez: észreveszi,
ha a nyergében ülõ bizony-
talan, vagy éppen elõször ül a
lovon. A lovak kiválasztásakor
a család figyelt arra, hogy nyu-
godt, már belovagolt állatok
kerüljenek hozzájuk, melyek
kilovaglásra, lovaglásoktatásra
is alkalmasak. Lovaikat fokoza-
tosan nevelték, szoktatták hoz-
zá, hogy mikor van etetési idõ,

s a paripák tudják, mikor jön-
nek a tanulók lovagolni, és fej-
lett idõérzékük által tisztában
vannak azzal, hogy mikor van
vége egy-egy lovas órájának.
Réka már profiként ül nyereg-
be, fotózásakor is lóháton állva
mosolygott a fényképezõgép
felé. Szeptembertõl szeretné
elkezdeni a lóversenyekre való
felkészülést, melyhez a csikók
egyike lehet az ideális edzõ-
partner. Az istállóban hat ló
fér el, a két csikó Jázmin és
Sába kanca, utódjukként talán
a család vágya, egy majdan ná-
luk születõ kiscsikó is össze-
jöhet. A karám melletti állat-
simogatóban folyamatosan bõ-
vül az állatok száma: nyulak,
kacsák, malacok, birkák várják
szabadtartásban az érdeklõdõ
látogatókat.

Aki kedvet kapott a lovaglás-
hoz, az az augusztus 10-12-iki
II. Napkorona Fesztiválon Nagy-
páliban is megismerkedhet a csa-
lád lovaival. Takácsék otthonuk-
ban is szívesen fogadnak kör-
nyékbeli óvodás, iskolás csopor-
tokat, lovaglás iránt érdeklõdõ
fiatalokat, felnõtteket. Bõvebb
információt minderrõl Takács
Zoltánné Éva ad a 06-30-
2355747-es telefonszámon.

Pataki Balázs

A család és a tanítványok a lovakkal.
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Alibánfa csapata már soka-
dik alkalommal vesz részt a
Göcseji Aratónapokon, az idén
is nagy készülõdés elõzte meg
az indulást. Ezúttal még na-
gyobb létszámmal, több mint
hatvanan vették célba július
15-én , a Göcseji Arató-
napoknak már 24. alkalommal
helyet adó települést. A busz-
szal, autókkal utazók között az
aratócsapaton kívül Alibánfa

és a
képviselte a települést.

Az idõ már kora reggel is
aratáshoz valóan meleg volt, a
novai sportpályához érve egy-
bõl nekiláttak a fõzésnek a csa-
pattagok. A nagy létszámra va-
ló tekintettel két bográcsban
fõztek, marhapörköltet és bab-
gulyást. Utóbbival a fõzõver-
senyre is beneveztek. A foci-

Novát

focicsapata Lila Akác Dal-
kör

Példás étel- és italbemutatót tartottak
Alibánfaiak a Göcseji Aratónapokon

csapat már fél kilenckor pályá-
ra lépett és jó játékkal, öt mér-
kõzésbõl három gyõzelemmel,
kettõ döntetlennel lépett to-
vább. Ezzel az eredménnyel a
nyolcaddöntõbe jutottak, ahol
sajnos a nagyon jó játék elle-
nére is 1-0-ra kikaptak.

– Aratócsapatunk az ünne-
pélyes megnyitó után busszal
indult a búzatáblához, ahol a
parcellák kisorsolása után 10
óra körül láttunk munkának. A
hõség ellenére is összehangol-
tan folyt az aratás, melynek
eredményeképpen egy gyö-
nyörû, öt keresztbõl álló kepét
raktunk össze, amely tövében
tálaltuk fehér abroszon a fi-
nom aratási ebédet. Volt itt tej-
fölös répa, hajdinás káposzta,
kemencében sült oldalas és ke-
nyér, házi kecske- és tehénsajt,

tejfölös túró, kalácsok, pogá-
csák, sonka, kolbász és még
sok finom falat – mesélte

, a csapat tagja.
A délutáni kulturális prog-

ramban a Lila Akác Dalkör egy
szép arató- és népdal egyve-
leget adott elõ, majd a lelkes

Bus
Szilvia

csoport az eredményhirdetés
után koraeste indult haza. Saj-
nos idén az aratócsapat nem
ért el dobogós helyezést, vi-
szont az aratási étel- és italbe-
mutató versenyben – 21 csapat
között – az elsõ helyen végeztek.

Pataki Balázs

Az aratóbanda és az aratási ebédnek való.

Nemesapátiban nyáron is
segíti a település önkormány-
zata azokat a gyerekeket, akik
rendszeres gyermekvédelmi
támogatásra jogosultak. A ka-
tegóriába tartozó félszáz cse-
mete közül ezúttal azok nyer-
tek pályázati támogatást, akik
az oktatási intézményben

Pályázatok, képzések Nemesapátiban

(óvodában) nem részesülnek
ingyenes étkeztetésben. A 32
támogatásra jogosult fiatal java
állami támogatás eredménye-
ként kap nyári étkeztetést, me-
lyet 400 Ft-os áron a

szállít ki a településre. Az
önkormányzat a pályázati ki-
írás részeként vállalta, hogy a

Zalagast
Kft.

gyerekeknek heti alkalmakkal
foglalkozásokat szervez, me-
lyeknek a helyi könyvtár ad
helyet. Másik elnyert pályázat a

EU Élelmiszersegély program-
jának része, mely által egy év-
ben két alkalommal kap a te-
lepülés 380 fõre számított élel-
miszeradagot. Sajnos a segélyt
még nem kapta meg a tele-
pülés, melyet így várhatóan
csak szeptember-október táján
tudnak kiosztani.

A településen tavasz óta fo-
lyamatosan két-három fõt fog-
lalkoztatnak a közmunka prog-
ramban és a többcélú társulás
parlagfû-mentesítési program-
jának részeként további két fõ
június 23-tól augusztus 5-ig
dolgozik a faluban.

– Közmunkásainkat napi 6
órában folyamatosan tudjuk
foglalkoztatni, akik a település
tisztaságáért felelnek. Kaszál-
nak, árkokat tisztítanak, most
épp az egyik hegyi út melletti
vízelvezetõ árkon dolgoznak.
Ha õk nem lennének, akkor az

Gyermekétkeztetési Alapítvány

ilyen feladatokat senki nem
tudná ellátni. A falu tisztasága
nagyban köszönhetõ az õ mun-
kájuknak, és reggel sokszor
már azzal fogadnak, hogy mi-
lyen munkát kellene elvégezni.
Örülök, hogy tudják mi a fe-
ladatuk, meglátják a munkát –
számolt be ,
Nemesapáti polgármestere.

A
szervezésében Ne-

mesapátiból öten kaptak mû-
anyag-feldolgozó munkához
szükséges OKJ-s képzést, akik
remélhetõleg hamarosan el is
tudnak majd helyezkedni. Szin-
tén a közelmúltban nyílt lehe-
tõség a nyolc osztályt végzet-
tek számára a többcélú tár-
sulás szervezésében az Elsõ
Magyar-Dán Termelõ Iskolá-
ban kõmûves, szociális gon-
dozó, szerkezeti lakatos kép-
zésre. A nyolc osztályt el nem
értek a Munkaügyi Központ
támogatásával közös felzárkóz-
tatás után vehetnek részt az
oktatáson.

Gáspár Zoltánné

Hálózat az Integrációért
Alapítvány

- pb -

Sokat köszönhetnek a közmunkásoknak.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Íjászat. Nem is gondolnánk,
mennyi apró összetevõje van
ennek az ókorban hadviselésre
használt, ma már sportként
ûzött tevékenységnek. Az egy-
koron nevelke-
dett helyben épí-
tett egy gyakorlópályát, az ér-
deklõdõk emellett az augusz-
tusi
szombat délután találkozhat-
nak vele.

– 12 éve kezdtem, akkor
egy ünnepségen ismerkedtem
meg a sporttal, és a sikerél-
mények hatására kezdtem el
komolyabban foglalkozni vele.
Elõször csak nézõként jártam
versenyekre, aztán késõbb
vettem egy olcsóbb íjat ma-
gamnak. Amikor elkezdtem
versenyezni, akkor már egy
vadász reflex íjam volt, amit
késõbb egy longbow típusú
követett.

– Korábban a nemesbüki
Kinizsi Íjász Közhasznú Egye-
sület alapító tagja voltam, most

Nagypáliban
Köcse Gyula

Napkorona Fesztiválon

– Mióta foglalkozol íjá-
szattal?

– Hol versenyzel és mibõl
áll egy edzés?

„Olykor belegondolok, hogy védték õseink a várat”
a zalaegerszegi Só-
lyom Íjászegyesü-
letben versenyzem.
A létszámot tekint-
ve húsz fölött va-
gyunk, öt-hat gyer-
mek is jár az edzé-
sekre. Sajnos a gyer-
mekeknek kevés szá-
zaléka marad ná-
lunk, mert a kez-
deti lelkesedés után
nem annyira von-
zók a kemény ed-
zések. Versenyekre
havonta egyszer já-
rok, a Dunántúlon
Körmenden, Mo-
sonmagyaróváron,
Veszprémben és
Nagykanizsán is
gyakran vannak vi-
adalok. Az edzése-
ken különbözõ tá-
volságokról, szög-
bõl eltérõ célpon-
tokra lövünk, olyan
helyzeteket terem-
tünk, mint verse-
nyeken.

– Milyen felszerelésetek van,
és mennyire drága sport ez?

– Használunk karvédõt és
ujjvédõt. Egy ilyen íj 30 ezer

forintból kikerül, ami még kö-
zel sem a csúcskategória. A
nyílvesszõ ezer forint körül
van, amibõl már nem sok tö-
rik. Szigetváron és Reziben is
van olyan verseny, ahol beöl-
tözünk hagyományõrzõ ruhá-
ba, felvesszük a kaftánt, a si-
sakot és több százan, korhû ru-
hákban dobszó mellett kezd-
jük el a lövészetet. Érdekes do-
log, hogy a várfalról lelõve én
is belegondolok, hogy hajda-
nán hogyan, milyen felszere-
lésben védték õseink a várat.

– Saját kedvtelésemre
ûzöm ezt, szeretek a termé-
szetben lenni, csodálatos kör-
nyezetben, különbözõ erdõk-
ben járunk, ami teljesen kikap-
csolja az embert. Fejleszti a
koncentrálóképességet és az ön-
fegyelmet. Az íjászatot folyama-
tosan tanulni, tökéletesíteni kell,
mi is sokat tanulunk egymás-
tól. Jó közösség alakult ki, csa-
ládokból férfiak, nõk egyaránt
járnak, sajnos nálunk nem
sikerült még senkit se rávenni.

– Miért ajánlanád ezt a
sportot másnak?

Pataki Balázs

Egyes rendezvényeken korhû viseletben
íjászkodnak.

Harmadik alkalommal ren-
dezte meg az

, a
, a helyi , az

, az
, valamint a

a közösségi
családi nap elnevezésû túrával
egybekötött napot. A progra-
mot idén a TÁMOP-5.5.1.B.-
11/2-2011-0287 HIDAK Csalá-
di közösségi kezdeményezések
program keretében rendezték,
melyre ismét nyolc csapat je-
lentkezett. Az útvonal és egy-
egy feladat a tavalyihoz képest
nem változott, így némileg is-
merõs terepen, ragyogó idõ-
ben keltek útra a mesés „Avas-
hegyre” a csapatok, akikre a
rajt elõtt egészségügyi állapot-
felmérés is várt.

– A feladatokat mindig fris-
sítjük, és minden állomáshe-
lyen volt egy-egy ügyességi

Alsónemesapáti
Önkormányzat Várlak Ta-
noda CKÖ általá-
nos iskola Alsónemesapáti
TE római katoli-
kus egyházközség

Közösségi-családi nap Alsónemesapátiban
próba és elméleti teszt. A túrá-
zóknak Apáti ismeretébõl ala-
posan le kellett vizsgázniuk,
utcák és képviselõk nevei, bo-
rászati és valláshagyományok,
földrajzi kérdések egyaránt el-
gondolkoztatták õket. A csapatok
összetételénél fontos volt, hogy
minden korosztály képviseltes-
se magát, a fiatalok az erõpró-
bákon, az idõsebbek a teszt-
kérdéseknél jutottak szóhoz. A
fiatalság körében a legnépsze-
rûbb a program, akiket óvó-
nõk, tanárok, szülõk segítettek
a túra során – árulta el

a szervezõk egyike.
Az útvonalat az önkor-

mányzat dolgozói kaszálták le
és a szervezõk útbaigazító nyi-
lakkal és térképpel segítették a
résztvevõket. A távot a csapa-
tok gyorsan teljesítették, így
két óra alatt leküzdötték a
másfél kilométeres távot és tel-

ifj. Bala-
ton József,

jesítették a hat állomáson rájuk
váró feladatokat. A résztvevõk
a közös ebéd elfogyasztása
után tudták meg a végered-
ményt, melynek leginkább a

csapata
örülhetett az és
a harmadik és

Törpillák (Zsédely Sándorné,
Szigeti Melinda, Zsédely An-
na, Horváth Szonja, Iván Kí-
ra, Zsédely Vivien)

Apáti Sólymok
Szépfiúk ATE

Juniors elõtt

Albert László

–pb –

. A díjakat a szer-
vezõ közösségek ajánlották fel,
senki sem mehetett haza üres
kézzel. Legidõsebb túrázó díját

vehette át. A nap
hátralevõ részében fiúk-lányok
vegyes kispályás focijára, és a
helyi sportegyesület fiataljai-
nak barátságos meccseire ke-
rült sor.

A gyõztes Törpillák csapatát Balaton Józsefné polgármester
díjazta.

HIRDETÉSÉT
Észak-Nyugat Zala

feladhatja
az havilapban.

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

E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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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.
Botfán

Alsónemesapá-
ti TE

rendezték meg a
Válicka kupáért labdarúgó-tor-
nát, melyen az

a harmadik helyet szerez-
te meg, miután a bronzcsatá-
ban 11-es rúgásokkal bizo-

Bronzérem a Válicka kupán

nyult jobbnak a II.
számú együttesénél. A kupát a
hazaiak I. csapata nyerte, II.
helyen a együttes
végzett.

Botfai LSC

bocföldei

H.L.

A kistérségi újságunk 2012.
júniusi számában megjelent

polgármes-
terének cikke, amely az

és a iskolatár-
sulás fennmaradásával kapcso-
latosan fogalmaz meg véleményt.

Polgármester úrnak valóban
igaza van abban, hogy jelenleg
nem tudjuk megfelelõen – vagy
legalábbis nagyon nehezen –
finanszírozni közös iskolánkat,
mert az állami normatíva kevés,
és az önkormányzatoknak ko-
moly nehézséget okoz az iskola
megtartása. Ezért keresni kell
azokat a lehetõségeket, ame-
lyekkel az önkormányzatok fi-
nanszírozási terhe csökkenthe-
tõ. Polgármester úr azonban
csak egyoldalúan világította meg
a problémát. Én most az ezzel
kapcsolatos tényekrõl kívánom
tájékoztatni az olvasókat.

Valójában több éve dolgo-
zunk azon, hogy alternatív meg-
oldási módokat keressünk az
intézményeink fenntartására.
Ennek egyik, ha nem is a leg-
jobban sikerült állomása, az
egervári és a zalaszentiváni is-
kola egy intézményegységbe va-
ló szervezése, amellyel mindkét
intézmény javított a helyzetén,
de Zalaszentivánon még távol-
ról sem oldódtak meg teljesen a
finanszírozási gondok. Köcse
Tibor polgármester úron kívül
ezért a többi polgármester és a
testületeik is folyamatosan ke-
resték a törvényes megoldási
lehetõségeket. Az ötletek felve-
tése önmagában azonban nem
elégséges, azokat – körültekin-
tõen, megfontoltan, komoly szak-
értõi és jogi munka igénybevé-
telével – a legapróbb részlete-
kig ki is kell dolgozni.

Kö-
cse Tibor Nagypáli

egervá-
ri zalaszentiváni

De milyen hajó?
Az eredményesebb mûköd-

tetés érdekében további meg-
kereséseket tettünk más tele-
pülések önkormányzatai felé,
de azok addig nem akarnak fú-
zióra lépni más önkormányza-
tokkal, amíg a saját iskoláikat
önállóan fenn tudják tartani.
Így a tárgyaláson kívül ezzel a
megoldási lehetõséggel sem
tudtunk eredményt elérni.

Mivel az állam terveit az is-
kolák átvételére már hallottuk,
de a kivitelezéssel kapcsolatban
még nem láttak napvilágot pon-
tos információk, így valóban
érdemes további lehetõségeket
is megvizsgálni.

Köcse Tibor polgármester
úr felvetése az iskola iszlám egy-
házi kézbe való adásáról na-
gyon új keletûnek bizonyult.
Tudni kell, hogy ilyen lehetõség
valóban fenn állt, és meg is ke-
resett bennünket a Magyar Isz-
lám Közösség, hogy átvegye az
iskola mûködtetését. Itt azon-
ban már nem csak egy önkor-
mányzati fenntartói döntésrõl
van szó, hanem egy komoly jogi
eljárásról. Sokan emlékeznek
még, hogy a két intézmény – az
egervári és a zalaszentiváni is-
kola – közös mûködtetésének
elõkészítése is hónapokat vett
igénybe, vagyis nem egyszerû
az eljárás. Sajnos az is tény, hogy
mindössze a jogszabályban elõ-
írt döntési határidõ elõtt mint-
egy két héttel jött az elsõ hiva-
talos megkeresés, ezután egy
héttel pedig egy kidolgozatlan
írásos ajánlat. Mindezek miatt a
legnagyobb jószándékkal és aka-
rattal sem lehetett volna törvé-
nyes megoldást találni e meg-
oldási mód kivitelezéséhez. En-
nek ellenére ezt az idõszakot is

a lehetõségek folyamatos kere-
sésére használtuk fel és a dön-
tés elõkészítéséhez igénybe vet-
tük az illetékes szakembereket,
akik készségesen elmagyarázták
az esetleges lebonyolítás folya-
matát. Eszerint – a közoktatás-
ról szóló törvény elõírásait kö-
vetve – elõször egy sor szakvé-
leményt kellett volna beszerez-
ni: az oktatási fõosztály, a kor-
mányhivatal szakvéleményét, és
csak ezek birtokában lehetett
volna döntést hozni. Mindezt
lehetetlen két hét alatt lebonyo-
lítani. De még a rövid határidõ
ellenére is megvizsgáltuk az át-
adás-átvételi megállapodás ter-
vezetet, (közoktatási szakértõi
és jogászi segítséget is kértünk)
és meg kellett állapítanunk,
hogy ebben a nyers állapotában
nem volt alkalmas a szerzõdés
megkötésére. Azt a tényt sem
szabad figyelmen kívül hagyni,
hogy az ajánlattevõ saját bevallá-
sa szerint is tapasztalatlan az is-
kola fenntartói szerepben, mivel
ez volt az elsõ ilyen irányú kez-
deményezése. Így gyakorlatilag
teljesen más koncepció szerinti
szerzõdésre lett volna szükség.

A tervezet szerint valóban
vállalták volna, hogy – az idei
egyházi finanszírozási rend sze-
rinti támogatás – saját bevé-
telbõl történõ kiegészítésétõl
mentesítsék az önkormányzato-
kat, de a szerzõdés tervezet azt
is tartalmazta, hogyha a köz-
ponti költségvetés módosulása
miatt ebben változás áll be –
láttunk már ilyet – a továbbiak-
ban ismét csak a települések-
nek kell a zsebükbe nyúlniuk.

Tudni kell azt is, hogy egy
ilyen döntés meghozatalával az
önkormányzatok ténylegesen
lemondanak az oktatási intéz-
ményükrõl, és ezzel véglegesen
meg is szûnik a fennhatóságuk.
Az állam a tervezete szerint
csak önkormányzatoktól vesz át
iskolákat, így – ha valamiért az
egyház kivonul az intézmény
mûködtetésébõl, pl. az ország
költségvetésében elfogadott nor-
matíva csökkenése miatt – az
önkormányzatoknak nem lesz
többé iskolájuk.

Úgy gondolom, hogy egyet-
len polgármester és képviselõ-
testület sem teheti meg, hogy
egy ilyen fontos döntés meg-
hozatala elõtt ne kérdezze meg
az érintett iskolahasználókat: a
szülõket, a diákokat és a peda-
gógusokat. Ugyanis, ha egy is-
kolát az önkormányzat meg-
szüntet – mert átadja az iszlám
egyháznak – azt a törvényi elõ-

írás szerint úgy teheti meg, ha
alternatívát is ajánl mellé. He-
lyileg alternatívát viszont nem
tudunk adni, hiszen „csak” egy
iskolánk van, így a szülõknek
kellene gondoskodniuk a gyer-
mekek iskolai elhelyezésérõl,
pl. Zalaegerszegen. Ezen köte-
lességünknek eleget téve, egy
szülõi értekezlet keretében tá-
jékoztattuk is a megjelenteket,
– amely valóban már csak tájé-
koztatás tudott lenni – mert az
idõ rövidsége miatt ez a meg-
oldás már nem is jöhetett szó-
ba. Ehhez tartozik, hogy egyes
települések képviselõ-testületei
külön is megszólították az isko-
láskorú gyermekeket nevelõ
szülõket, és egyértelmû elutasí-
tást kaptak ezzel a megoldással
kapcsolatban.

Sajnos más egyház – a kato-
likus – nem kívánt több iskolát
átvenni. De még ezzel a lehetõ-
séggel is komoly problémák
lehettek volna, hiszen nem min-
den család katolikus vallású és
jelenleg, az iskolai órarendbe
beillesztett egyházi hitoktatá-
son sem vesz részt minden ta-
nuló. Itt is jelentkezett volna az
a probléma, hogy önkormány-
zatainknak más lehetõséget is
fel kellett volna kínálniuk.

Tehát nincs egyszerû hely-
zetben egyetlen felelõsen gon-
dolkodó képviselõ-testület sem.
Hogy mi lesz iskoláink jövõje,
az a kormányzati szándékon is
múlik. Nem lehet, hogy a hoz-
zánk hasonló kis települések
iskola nélkül maradjanak. Eb-
ben az esetben a falvak jövõje is
megkérdõjelezhetõvé válik. Hi-
szek benne, hogy olyan felelõs
és mindenki számára megnyug-
tató megoldás születik, amellyel
az önkormányzatok nem keve-
rednek felesleges kiadásokban,
mégis meg tudják tartani az
oktatási intézményeiket.

Egervár polgármestere,
a Közoktatási Intézményi

Társulás elnöke

Szijártó József

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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Ebben az évben sem ma-
radt nyáron színház nélkül

. A
volt a

vendégünk 2012. július 19.-én.
Európai turnéjukat rövid idõre
megszakították Magyarorszá-
gon, és nálunk is bemutatták
nagysikerû darabjukat, az
„Ahogyan a víz tükrözi az ar-
cot” címû elõadást.

Az Osonó Színház egy önál-
ló, független kezdeményezés,
melyben teret adnak a fiatalok
kortárs színházi kísérleteinek.
Az elõadásokat maguk készí-
tik, a társulat célja, hogy a fia-
talokat a színházon keresztül
neveljék, és megszólítsák azért,
hogy felelõsen, értékeket te-
remtõ közösségekben keres-
sék meg helyüket a társada-
lomban.

Elõadásaikat a világ sok
nagyvárosában, valamint Er-
dély számos településén is be-
mutatták már. Társulatuk 16
hazai és nemzetközi díjjal
büszkélkedhet. A legutóbbi a
Nemzeti Erõforrás Minisztéri-
um Csokonai Vitéz Mihály kö-
zösségi díja, amely az egyik
legmagasabb elismerés a füg-
getlen színházi szférában a ma-
gyar nyelvterületen. Ezt a díjat
az elmúlt évek kimagasló kul-
turális tevékenységéért kapta
meg az Osonó csapata.

Az állandó tagok mellett
ebben a színházmûhelyben
próbálhatják ki magukat a Plu-
gor Sándor Mûvészeti Líceum
drámatagozatának és a Mûvé-
szeti Népiskola színészosztá-
lyának diákjai is. A csapat ve-
zetõje: Fazakas Misi.

Ez az elõadás, melyet lát-
hattunk, az AITA/IATA európai
részlege a CEC, valamint a bu-
dapesti székhelyû Magyar Mû-
velõdési Intézet és Képzõmû-
vészeti Lektorátus Mûvészeti
Programok Fõosztályának aján-
lására nyert meghívást a dániai
VII. NEATA Nemzetközi Szín-

Egervár sepsiszentgyörgyi
Osonó Színházmûhely

Nyári színház Egerváron
házi Fesztiválra, valamint a bel-
giumi Estivades CIFTA 2012.
Színházi Fesztiválra. E két fesz-
tivál mellett az Osonó Magyar-
országon, Németországban,
Franciaországban, Csehország-
ban, Szlovákiában és Ausztri-
ában is fellép az „Ahogyan a
víz tükrözi az arcot” címû elõ-
adással.

Az elõadás tartalmáról
a honlapjukon olvashattunk
(www.osono.ro):

„Megérett bennünk a vágy,
hogy megmérjük a minket kö-
rülvevõ társadalom lázát és er-
rõl beszéljünk a színház eszkö-
zeit felhasználva. Elõadásunk
dokumentarista jellegû, amely-
ben a fiatalokat érintõ társa-
dalmi-szociális problémákat
kutatjuk, így a magányos gye-
rekek, a tehetetlen szülõk, a ki-
szolgáltatott fiatalok és saját
magunk történeteit szõttük
színházi eseménnyé, folyama-
tosan keresve a magunkkal,
nézõinkkel és az Istennel való
találkozás lehetõségét. Hosszú
beszélgetéseink és egyéni
megnyilatkozásaink eredmé-
nye egy közös forgatókönyv
lett. Ennek színházi térbe he-
lyezésekor megtapasztaltuk a
közösségi alkotás és határaink
feszegetésének élményét, lét-
rehozva lelkünk rezdüléseinek
derûs vízióját és megmutatva
arcainkat, ahogyan a víz tükrö-
zi azokat.”

Szereplõk: Daragics Berna-
dette, Ferentz Anna-Kata, Jáno-
si Vivien, Komán Zsombor,
Morar Ervin, Mucha Oszkár.
Technika: Bartha Levente, vi-
deó: Stibál Róbert, rendezõ:
Fazakas Misi.

A darab bemutatása osztat-
lan sikert aratott a nézõk köré-
ben. Sokan az elõadás után ké-
sõ estig beszélgettek a szerep-
lõkkel és a rendezõvel, annyira
megfogta õket a darab monda-
nivalója.

Szijártó József

2012. augusztus 10-12.
Fõvédnök: dr. Hende Csaba miniszter

18.00: polgármester megnyitója
18.20: KISZÖV Táncegyüttes
18.40: Szászcsávási Cigányzenekar
19.00: faluvacsora
20.00: Komár László
21.00: Forte bál

09.00: szakmai programok az Innovációs ÖKO centrumban
12.00: SZÜNET
15.00: Dancing Group
15.05: Mazsolák majorett csoport
15.10: Ifjúsági majorett csoport
15.15: Mini Manók
15.20: PLUG-IN ROCK EGYÜTTES
16.10: Rozmaring néptánccsoport
16.20: Balázs Henriett ének
16.45: Községi Népdalkör Egyesület Vasboldogasszony
17.15: Baki Pántlika Néptánccsoport
17.40: keverék kutya szépség, ügyességi verseny és AGILITI

KUTYA SHOW
SZÜNET

19.00: Sztárvendég Bunyós Pityu
20.00: Sztárvendég Nótár Mary
21.00: Fáraó bál

13.00: ünnepi szentmise
13.40: I. világháborús emlékhely avatása a templomkertben.

Köszöntõk, beszédek,
ünnepi mûsor

15.00: ünnepség, kitüntetések és díszpolgári címek átadása
15.30: Nefelejcs Néptánccsoport
15.45: Nagypáli Napraforgó ifjúsági csoport
16.00: Leslie Night Country Zenekar
16.30: Merics Nikolett, operett
17.00: Szászcsávási Cigányzenekar
17.30: Válicka Citerazenekar
18.00: Shabby Blues Band élõkoncert

SZÜNET
18.30: Gála Társastánc klub
19.00: OCHO MACHO zenekar élõkoncertje
21.00: MAGNA CUM LAUDE EGYÜTTES élõkoncertje

Szombat - vasárnap: íjászat, lovaglás, sétakocsizás, ÖKO-ter-
mék kiállítás és vásári utca, népies fa játszótér, élmény és vi-
dámpark, erdélyi kürtöskalács.

Helyszín: Megújuló Energiaforrások Innovációs Ökocentruma
Téma: Ökotermék kiállítás és vásár

9.00: Elõadók: Vízváry Sándor : Szõlészet, Szekér László: Inten-
zív biogyümölcs termesztés, Márton László: Biomûtrágya, Köcse
Tibor: Falusi gazdálkodás, õshonos állatok, Pass Gábor : Méhészet.

11.00: Zala-menti polgármesterek találkozója a megújuló energi-
ák lehetõségének jegyében. Elõadók: Kocsis Anikó: Ökológiai
láblenyomat, energiaszükséglet csökkentése és energiahaté-
konyság. Mezei Gábor (GridSolar Kft.): Napenergia gyakorlati al-
kalmazása. Dr. Steier József vezérigazgató: Tájékoztatóval
egybekötött smaragdfa ültetési bemutató.

I. világháborús emlékhely avatása a templomkertben
13.00: ünnepi szentmise
13.40: Himnusz
13.45: Katonai tiszteletadás
13.55: Köcse Tibor polgármester köszöntõje
14.00: Történelmi megemlékezés: dr. Boros Imre
14.10: Ének: Balázs Henriett
14.15: Emlékfák és kopjafák megszentelése
14.25: Katonazenekar elõadása
14.40: Szózat

2012. 08. 10. Péntek

2012. 08. 11. Szombat

2012. 08. 12. Vasárnap

Kísérõ programok:

2012. augusztus 11.

2012. 08. 12. Vasárnap

Nagypáli Napkorona Fesztivál
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Az akció a készlet erejéig tart! Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!
A képek illusztrációk!

Fenyõbútorok kedvezménnyel20%Fenyõbútorok kedvezménnyel20%

Iskolakezdésre minden
íróasztalra 20 % kedvezmény!

Iskolakezdésre minden
íróasztalra 20 % kedvezmény!

Fitnesz matracok
20 % kedvezménnyel!

Fitnesz matracok
20 % kedvezménnyel!

200/60 MDF konyha
már 79.900 Ft-tól!

200/60 MDF konyha
már 79.900 Ft-tól!

Szekrénysorok
nagy választékban!

Szekrénysorok
nagy választékban!

20 évesek lettünk!
Születésnapi kedvezmények

20 évesek lettünk!
Születésnapi kedvezmények

Egyes ülõgarnitúrák bevezetõ áronEgyes ülõgarnitúrák bevezetõ áron
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.

OLASZ NAGYKÖRÚT

DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL - HORTOBÁGY

VELENCE ÉS SZIGETEI

ISZTRIA ÉS KVARNER ÖBÖL gyöngyszemei
(félpanzió)

TOSZKÁN varázslat - ELBA SZIGETE

SZARDÍNIA, - és KORZIKA,

DOLOMITOK-DÉL-TIROL:

TÖRÖK KÖRUTAZÁS (félpanzió)

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG - SZLOVÁKIA

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

:
Róma-Pompei-Capri-Amalfi-Positano-Firenze

: Murano-Burano-Torcello

-

Európa trópusi
a szépség szigete

hangulatos kisvárosok,
és a természet csodái

Belföldi programjainkra SZÉP kártyát és
Üdülési Csekket is elfogadunk!

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

Lenti: 92-551-061

Aug.16-22. 105.000 Ft/fõ

Aug.19-21. 28.900 Ft/fõ

Szept.7-9. 42.900 Ft/fõ

Szept.12-16. 62.900 Ft/fõ

Szept.12-16. 81.500 Ft/fõ

Szept.13-21. 189.900 Ft/fõ

Szept.14-17. 68.900 Ft/fõ

Szept.28-Okt.7. 175.900 Ft/fõ

Okt.5-7. 32.500 Ft/fõ

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
keresünk a megye minden

részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve
30/378-4465.

Hirdetésszervezõket


