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A szerzõ illusztrációja

Ólomszürke lepelbe bur-
kolt napjaink renyhe tempó-
ban fogynak a naptárból. De-
cember van. A fák ágaira der-
medt dér menyasszonyi csip-
keruhát idézõ, csillogó hamis-
ság csupán. A természet szü-
reti lüktetése mostanra múlt-
idõ lett, az elcsendesedés idõ-
szakát éli a kinti világ.

Advent van: a várakozás
ideje.

Ahogy a kinti világ vár az
elsõ pezsdülést hozó fuvallat-
ra, úgy szomjazza a lelkünk a
VILÁGOSSÁG eljövetelét. Ûz-
nénk, hajtanánk a lassú idõt,
hogy mielõbb fellobbanjon az
utolsó gyertyaláng az adventi
koszorún, hogy a karácsony
fényessége kiparancsolja lel-
künkbõl bûneink sötétségét.

Közel a fényes éj
Betlehemi pásztorok va-

gyunk ebben az idõben.
Ahogy kétezer év elõtt õk
dideregtek a pusztai legelõ
sötétségében, úgy didergünk
magunk is, várva az égen
feltündöklõ csillagot, a jelet,
mely felszólít bennünket, hogy
menjünk megtalálni a pólyába
takart Gyermeket.

Közel már a fényességes éj.
Még tartja hadállásait a sötét-
ség, még didereg a lelkünk a
várakozás kínzó óráinak fog-
ságában. De valahol a távoli
horizonton, igaz, még csak ad-
venti gyertyalángnyi fénnyel,
mégis pislákol már a jelhozó
csillag.

Közel a fényes éj. Közel a
megváltás!

f.l.

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Valamennyi
olvasónknak

és
kívánunk!

áldott, békés
karácsonyt
boldog új évet

Kályhakész, száraz tûzifa

kemendollári
raklapos hálós csomagolásban megrendelhetõ

a fafeldolgozóban

Tölgy
csertölgy 23 000 Ft/rakat
akác

vegyes tûzifa 20 000 Ft/rakat

Rendelésfelvétel: 30/901-9797; 30/640-5408

A kiszállítás 15 km-en belül díjtalan, nagyobb távolságra önköltséges áron történik.
1,2 méter
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December 13-án tartotta
hagyományos év végi összejö-
vetelét a

. A program négy na-
pirendi pontot ölelt fel.

elnök köszöntötte a
megjelent tagokat és vendé-
geket, köztük , a
Tudományos Ismeretterjesztõ
Társulat Szövetségi Irodájának
igazgatóját és a zalai egyesület
nyugalmazott igazgatóját,

TIT Öveges József
Ismeretterjesztõ és Szakképzõ
Egyesület

Bán-
falvi Péter

Piróth Esztert

Ga-

Az áltudományos információk ellensúlyozásáért…
Évzáró ünnepi elnökségi ülés a TIT-nél

zsó Sándort. Az elnök utalt rá,
hogy az évközben felmerülõ
nehézségek ellenére eredmé-
nyes évet zárnak. Mint mond-
ta, az áltudományos infor-
máció ellensúlyozása érdeké-
ben azt tapasztalják, hogy a ha-
gyományos ismeretterjesztés
ilyen jellegû formájára, módjá-
ra szükség van, amely megmu-
tatkozik az általuk szervezett
fórumok alkalmával is. Szavai
érintették a sok tehetséges

fiatal kutatómunkájának jelen-
tõségét, remélve, hogy az egye-
temi tanulmányaikat befejezve
egyre többen térnek majd
vissza a megyébe. Fontosnak
tartja továbbá, hogy mind
több, korunk technikai elvárá-
saival bíró fiatal csatlakozzon
az egyesülethez. A Magyar Tu-
dományos Akadémia adja a
támpontot a munkájukhoz, az
egyesület pedig a szervezési és
az átadási feladatot látja el. Így
ez évben számos elõadás hang-
zott el, különbözõ helyeken a
humán mûveltség területén,
valamint programjukat képez-
te a tehetséggondozás, és a fia-
talok tudásbeli megméretteté-
se versenyek formájában. Ez
utóbbiak a matematika, infor-
matika, közlekedés és a csil-
lagászati ismeretek köré össz-
pontosultak. Megemlékezések
történtek 210,
valamint
halálának 70. évfordulójáról.

ügyvezetõ
igazgató – aki ez év elejétõl
tölti be e posztot – az egyesü-
let gazdasági helyzetére vilá-
gított rá, kiemelve, hogy meg-
õrizték mûködési képességü-
ket, majd rátért az idei törvé-
nyi változásokra, amelyek nagy-
ban érintették az ismeretter-
jesztõ és oktató munkát. Ezek
többek közt a szakképzési hoz-
zájárulások módjai, amelyek a
támogatott képzések számá-
nak visszaesését eredményez-
ték, valamint az új OKJ beve-

Kossuth Lajosról
Móricz Zsigmond

Rózsás Csaba

Bánfalvi Péter elnök számolt be az év eredményeirõl.

December 6-án érkezett a
nagyszakállú az óvo-
dánkba. Nagy izgalommal vár-
ták már a gyermekek. Elõször
az

tanulói adtak mûsort,
majd az óvodások köszön-
tötték versekkel és dalokkal a

. A gyermekek egyen-

egervári

Egervári László Általános
Iskola

Mikulást

Az óvodában is járt…

zetése, amely az óraszámok
drasztikus növelését vonja ma-
ga után. Idén közel 1 000 em-
ber bõvítette tudását valamely
irányban, illetve 400 ember
szerzett szakképesítést a zalai
egyesület égisze alatt. Számos
megvalósult programot mond-
hatnak magukénak, így többek
közt a Tudományos Diákkonfe-
rencia, Ki Mit Tud munkavé-
delmi vetélkedõ és az egyesü-
let életéhez köthetõ ünnepek
és évfordulók.

A beszámolók sorozatát
, a keszt-

helyi Vajda János Gimnázium
10/d osztályos tanulójának mû-
vészettörténeti elõadása szakí-
totta meg.

Ezt követõen Bánfalvi Péter
elnök felhívására 17 új egyesü-
leti tag felvételét szavazták
meg, majd kitüntetések, elis-
merések, tagsági igazolványok
kiosztására került sor. Emlék-
plakettel tüntették ki

nyugalmazott tanárt, aki
mint Zalaegerszeg város egy-
kori polgármestere, nagyban
hozzájárult a TIT zalai egye-
sületének sikeres munkájához.
Aranykoszorús jelvénnyel is-
merték el az egyesület ellen-
õrzési tagjának,

tevékenységét. Dicsérõ ok-
levéllel köszönte meg az elnök-
ség, a szakképzésben résztve-
võ szakemberek sok éves ma-
gas színvonalú oktatói mun-
káját. Bemutatásra került a
TIT Ismeretterjesztõ és In-
formációs Pont plakett, amely
minden arra illetékes hely-
szín tulajdonát képezi majd a
jövõben, jelezve az ott fo-
lyó értékes ismeretterjesztõ
munkát.

Kretzer Anna Rebeka

Bogár
Imre

Szeglet Lajos-
né

Török Irén

ként vehették át a csomagot a
Mikulástól. A bátrabb kisgyerme-
kek egyénileg is elõadhatták éne-
keiket és verseiket. Búcsúzóul
a Mikulás azt mondta, hogy jö-
võre még több ajándékkal tér
vissza hozzánk, ha a neki tett
ígéreteiket betartják a gyermekek.

Bangó Zoltánné

Közös adventi ko-
szorúkészítést és kéz-
mûves foglalkozást
tartottak

a „Hi-
dak” TÁMOP-5.5.1.B-
11/2-2011-0287 pro-
jekt keretében.

2012 december 1-
jén a helyi kultúr-
házban gyermekek,
szülõk, érdeklõdõk
megalkothatták saját
adventi koszorúikat,
asztaldíszeiket.

Elkészült a tele-
pülés adventi koszo-
rúja is, amelyet a kul-
túrház elõtti téren ál-
lítottak fel.

A szükséges alap-
anyagokat a helyi ro-
ma nemzetiségi ön-

Alsóne-
mesapátiban

Adventi készülõdés Alsónemesapátiban

kormányzat és alsónemesapáti
magánszemélyek adományozták.

Minden támogató segít-
ségét ezúton is köszönjük!
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December 8-án ér-
kezett a , ahol a falu-
házban gyûltek össze a helyi
gyerekek, hogy fogadják õt.
Elõször egy színdarabot adtak
elõ, amiben a nagyobb szerep-
lõk Mikulásnak öltözve próbál-
tak örömet szerezni egyik ki-
sebb társuknak, majd két kram-

Gõsfára
Mikulás

puszával együtt megérkezett az
igazi télapó. Mindent tudó füze-
tébõl egyesével szólította a kicsi-
ket, akik miután elõadták versei-
ket, énekeiket, megkapták a jól
megérdemelt ajándékcsomagjukat.
Búcsúzóul még énekeltek egyet
a Mikulásnak, aki folytatta útját.

gy.g.

Gõsfán is járt

Az év végén kétféle gon-
dolat jár az ember fejében, eszé-
be jutnak a pozitív és a negatív
dolgok is. a
pozitívumokat szeretnék elõtér-
be helyezni, hiszen ebben az év-
ben is voltak olyan történések,
amik a tettek és emlékezet
szintjén is megmaradnak.

– Az önkéntes munka azon
alapszik, hogy valakinek van fi-
zikai ereje, tudása, egy feladat-
körhöz képessége, és mindezt
egy közösség érdekében átadja,
értéket teremt, melynek fejé-
ben köszönetet se vár. Bennem,
ebben az évben sok minden
más mellett ez a mozzanat ma-
radt meg. A pozitívum elnyomja
az összes negatívumot. Nem azt
kell érteni, hogy tömeg jelent
meg, amikor munka volt, bár
korábban a faültetéseknél erre
is volt példa. Most kisebb cso-
portmunkával bontakozott ki
az önkéntesség. Év elején a ke-
rítésépítéstõl kezdve folyama-
tos volt a csapatmunka a kö-
zösségi ház felújításának ne-
gyedik üteméig, ahol az újjá-
építés elõtti munkafázisokat kel-
lett elvégezni – taglalta

polgármester.
A fizikai önkéntesség mel-

lett fontos a rendezvényeken
tanúsított munka, melyrõl a hu-
szonegynéhány program is árul-

Kemendolláron

Ko-
ronczi László

Optimistán tekintenek az új évre
Kemendollári évértékelés

kodik. A hagyományos rendez-
vényeken meghatározó szere-
pet kaptak a civil szervezetek,
köztük a legnagyobb létszámot
felvonultató

. A

kötelezõ feladatait törvény írja
elõ, és fontos az eszközfej-
lesztés, melynek köszönhetõen
immáron profi technikával csi-
szolhatják tudásukat. A telepü-
lés kulturális életében idén is
maradandó élményt nyújtottak
a és az

szereplései.
– Idén is ésszerû gazdálko-

dást folytattunk, ami azt jelenti,
hogy mi nem vettünk, és nem
veszünk fel úgy hitelt, hogy azt
majd másnak kelljen kifizetni.
Gondos gazda módjára gazdál-
kodtunk, de most úgy érzem,
hogy meg vagyunk bûntetve,
hiszen a kormány által átvállalt
tartozásokat a lakosság fizeti
majd meg. Kemendollárnak so-
sem volt hitele, de ettõl függet-
lenül minden évben fejlesztet-
tünk, és ezután is szeretnénk.
Megtörtént a faluházban a Civil
Szervezetek Otthonának mûsza-
ki átadása, és folyamatban van a
teljes támogatással megvalósult
fejlesztés pénzügyi elszámolása.
Kisebb pályázati forrásból és
vállalkozói támogatásból fej-

Vöröskereszt helyi
alapszervezete Kemendollá-
ri Önkéntes Tûzoltó Egyesület

Hóvirág Nyugdíjas Klub
Ifjúsági Klub

lesztjük a rendezvényeink han-
gosítását, mely évtizedekre meg-
oldja például a szabadtéri prog-
ramok lebonyolítását. A telepü-
lés két fõt foglalkoztatott a köz-
munka programban, akik fél
éven át tartották tisztán Kemend-
ollár közterületeit, és a téli idõ-
szakban is dolgoznak a faluban.
– egészítette ki mondandóját a
polgármester.

A közelmúltban Kemendol-
láron is megalakult a helyi

, mely-
nek különbözõ szakmákban ed-
zõdött tagjai köszönettel fogad-
ták a feladatra való felkérést. Az
éves önkormányzati munkára
rányomta a bélyegét a közigaz-
gatásban történõ változáshul-
lám, ugyanakkor Kemendollár
azon szerencsés csoportosulás
tagja, ahol nem kellett a közös
hivatal létrehozásáért vitázni,
másfelé tekintgetni. Az öt tele-

ka-
tasztrófavédelmi egység

pülésbõl álló hivatal így 2013-
ban is változatlan felállásban mû-
ködik tovább. Kiemelt fontosság-
gal kezelik az oktatást, ahol az
elmúlt öt évben az iskola min-
den épülete megújult, így nyu-
godt szívvel, tartozás nélkül ad-
ják át állami fenntartásba. Az óvo-
dák technikai háttere, épületeinek
állapota példaértékûnek számít.

– Vállalkozóként, magánem-
berként és polgármesterként is
mindig bizakodva várom az új
évet, hiszem, hogy a változások
javunkra válhatnak, a keserûsé-
get le kell gyûrni, azzal nem le-
het lendületet venni. Úgy va-
gyunk, mint a jó sportoló, nem
tudja, hogy gyõz-e, de legjobb
tudásával szeretne eljutni a
célig. Eszerint gondolkozunk mi
is képviselõ-testülettel, együtt
kell mennünk a falu érdekeit
szem elõtt tartva.

Pataki Balázs

A jövõ évi falunap már új hangtechnikát kap.

Advent elsõ vasárnapján,
december 2-án, délután 16.30-
kor a gyerekek legkedveltebb
ünnepségére, a Mikulás ünnep-
ségre került sor , az

tornatermében.
A 7. osztályosok egy vidám

télapóváró jelenettel szórakoz-
tatták a nézõket, akik tapssal ju-
talmazták a szereplõket. Elõ-
adásukkal különösen a kis gyer-
mekeket bûvölték el, bár szá-
mukra a Mikulás megjelenése, s
az apró meglepetések kiosztása
volt a legfontosabb. A kisgyer-

Egerváron
Egervári László Általános Is-
kola

Jön már, itt a Mikulás!

mekek megilletõdve álltak a
fehérszakállú elõtt és szavalták
verseiket vagy énekeltek, s meg-
kapták a jutalmat, amiért egész
évben jó gyerekek voltak.

Miután a Mikulás elbúcsú-
zott, hogy máshova is idõben el-
juthasson, a gyerekekre még
más meglepetés is várt. Az
egervári „szabadegyetemisták”
és a nyugdíjasok süteménnyel
és gyümölccsel kedveskedtek a
gyermekeknek és szüleiknek.
Végül vidám táncház szórakoz-
tatta a résztvevõket.

Sz.M.
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A
és a

december 8-án 16,00-kor a
faluházban Mikulás-ünnepsé-
get tartott. A megjelent apró-

vöcköndi önkormányzat
Fiatal Családok Egyesü-

lete

Mikulás-ünnep Vöcköndön

ságok vidám énekszóval várták
a Mikulást.

Az ajándékok kiosztása
után a kézmûves foglalkozáson
ünnepi díszeket készítettek.

A Mikulás látogatása után ünnepi díszeket készítettek.

Befejezéséhez érkezett
a régóta várt

felújítása. A várban tervezett
munkák 99 százalékát befejez-
ték, így a december a mûszaki
átadás jegyében zajlik. Felme-
rül a kérdés, hogy mit kell
ilyenkor ellenõrizni? Az épület
talajszondás fûtést kap, szellõzõ-
rendszert szerelnek be, de pél-
dául világítástechnikailag is nagy-
szabású a fejlesztés. Ezek mind
olyan technológiák, melyek mû-
ködésével nem csak az üzemel-
tetõnek kell tisztában lenni.

– A mûszaki ellenõr termé-
szetesen folyamatosan fel-
ügyelte a munkát, ennek elle-
nére az átadás-átvétel egy tel-
jesen más munka. Nyilván me-
netközben történtek módosí-
tások, melyekrõl a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökséget (NFÜ)
értesítettük. Szigorú elõírások-
nak kell megfelelni, melyek
meghatározzák minden egyes
bútor, berendezés, burkolat
pontos helyét, méretét, anya-
gát. A méteres vastagságú irat-
kötegek a vízügyi igazgatóság-
tól kezdve a kulturális örök-
ségvédelmi hivatalig minden-
féle hatóság kívánalmait tartal-
mazzák. A várkörnyéknél elsõ
lépcsõben a vár melletti moz-
gássérült parkolót építjük ki,
de a színházi programoknál fel
kell készülnünk 80-100 autó
elhelyezésére is. Nagy álmunk
volt, hogy megszûnjön az út-
széli parkolás, az egyelõre még
térkõ nélküli nagyparkoló a
vár melletti vízelvezetõ árkon
túl épül majd ki – mesélte elõ-
remutatva ,
Egervár polgármestere.

Az épület belseje elkészült,
ahol a folyosók egyedi vöröses
téglaburkolatot kaptak, az ol-
dalfalakról leverték a régi va-

Eger-
váron várkastély

Szijártó József

Két kor találkozása az egervári várkastélyban
Modern technológiákkal szemléltetik a régmúltat

Impozáns külsõt kapott a várkastély.

Elkészült Solymossy László
mellszobra.

kolatot, az így láthatóvá vált
téglaformákat egyszerûsítve
pucolták be. A tölgyfa burko-
lattal is ellátott kiállítóterme-
ket mindenhol fehérre festet-
ték, az alagsorban a tapintható
tárlat mellett gyermekjátszó-
ház is helyet kap. A jelenlegi
projekt kimondottan színház
és élményturisztikai szem-
pontból újítja meg az épületet,
a szálláshelyeket, konyhát pe-
dig egy hamarosan induló
programmal szépíti meg az üze-
meltetõ Várkastély A & J Kft.

– A tárlatvezetés már a leg-
modernebb audioguide tech-
nológiával is történhet, a vi-
deós tájékoztató fülhallgatón
keresztül is élvezhetõ lesz. A
színpadjával a nagykapu felé
átforduló színház új hang és
fénytechnikát kap, és egy új
fejlesztésû ponyvarendszerrel
a térkövezett belsõ udvar tel-
jesen esõvédetté válik. A téli
idõszakot kivéve így elviekben
az idõjárás nem akadályozhatja
meg egy program megrende-

zését sem. Végig sikerült min-
den határidõt tartani, így idén
karácsonyig befejezõdik az
építkezés a várban. Április 30-
ig 100-120 milliós munka ma-
rad hátra, amiben elkészül a
nagyparkoló, és a vár belse-
jének eszközbeszerzése, sze-
relvényezése – tette hozzá
Szijártó József.

A belsõ technológia meg-
tervezését követõen közbe-
szerzési eljárást hirdettek, ami
tartalmazza a teljes belsõ han-
gosítást, térfigyelõ rendszert,
elektronikus kapcsolati háló-
zatot, termek kivetítõit, tele-
vízióit. A várban dolgozó régé-
szek és falkutatók által feltárt
reneszánsz és barokk kori lele-
teket a korhû meszes vakolás
már eltakarja, de ezek a maj-
dani technológia segítségével
visszanézhetõvé válnak, akár-
csak a korábban összegyûjtött
történelmi emlékek.

Ahogy már a korábbiakban
is írtuk, az összesen 500 millió
forintból megvalósuló felújí-
tásnál az egervári önkormány-

zat 100 millió forintos önrész
törlesztését vállalta be. Ehhez
nagyjából 80 milliós hitelt vet-
tek fel, melyet az üzemeltetõ
által az évek során fizetett
bérleti díj fedezett volna.
Egészen friss információ, hogy
az önkormányzat pályázott a
várprogram önerejének fede-
zésére is. December elején
kapták a tájékoztatást, hogy 62
milliót nyertek. Az örömteli
hírnek köszönhetõen a koráb-
bi hitelfelvételt is újra kell tár-
gyalni, elvégre a maradék ösz-
szeg már könnyedén fizethetõ
lenne, de a kedvezõ kamatozás
miatt inkább a falu fejlesztését
helyezik elõtérbe.

A várprogrammal párhuza-
mosan a faluközponti emlék-
park építése is folyik, ahol a

készítette
mellszobor is

helyet kapott. Egervár vagyona
így egy nagy eszmei értékû
tárggyal gazdagodik, melyet sé-
tány, csobogókút és emlék-
tábla vesz majd körbe.

Béres János Soly-
mossy László

Pataki Balázs

keresünk a megye minden
részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve
30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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Kispáli

Frankovics András

önkormányzata nem
csak azt tartja fontosnak, hogy
minden esztendõben legalább
egyetlen napon köszöntse a
település idõskorú lakosságát,
de az év minden napján gon-
doskodik arról, hogy a nyug-
díjas korúak megbecsülést és
tiszteletet érezzenek a falu la-
kossága részérõl – fogalmazott

polgármes-
ter a december 9-én tartott
idõsek napján.

A település vezetõje szerint
ez annak ellenére is így van,
hogy Kispáli esetében nem be-
szélhetünk – Zalára jellemzõ-
en – elöregedõ faluról, hiszen
a 285 fõs településen 54 nyug-
díjas korút tartanak nyilván. Az
idõsebbek fõként a társadalmi
munkákból veszik ki a részü-
ket aktívan az év minden nap-
ján, és fontos szereplõi a kul-
turális és hagyományõrzõ prog-
ramoknak is.

A gyermekek már az idõsek
ünnepe elõtt gondoskodnak
arról, hogy az adventi idõsza-
kot hangulatossá varázsolják a

A korán,
már december 1-én megér-
kezett a . A gyermekek
versekkel, dalokkal köszön-
tötték.

Az ajándékok átvétele után
uzsonnára került sor: fino-
mabbnál finomabb otthoni
sütiket kóstolhattak kicsik és
nagyok egyaránt. A megvendé-
gelésrõl az ügyes kezû anyu-
kák gondoskodtak. A sült alma
is ízlett mindenkinek, ami

lakhegyi oviba

Mikulás

Mikulás-várás tartalmas programokkal

helyben készült az óvoda dol-
gozói által.

A délutánt a Zabszalma
zenekar koncertje színesítette.
A gyermekeknek való igazi, élõ
muzsikára vidáman ropták a
kicsik. A fergeteges hangulat a
zenekarral való közös éneklés-
sel ért véget.

A Mikulás-napi ünnepsé-
gen mindnyájan jól éreztük
magunkat!

UK

A „Tiszán innen - Dunán
túl” országos népdalverseny
területi döntõjét az andrás-
hidai iskolában rendezték
meg, ahol a zalaszentiváni is-
kolát 6.
osztályos tanuló képviselte.
Bernadett gyönyörû éneklé-

Sabján Bernadett

séért arany oklevelet kapott,
s továbbjutott a verseny me-
gyei döntõjére, melyet jövõ
év februárjában Gyenesdiá-
son rendeznek meg. Betti fel-
készítõje

tanárnõ volt.
Virrasztóné Kondor

Edit
H.L.

Bernadett sikere

„Szeressétek az öregeket!”
Idõsek napja Kispáliban

településen és saját készítésû
ajándékokkal lephessék meg a
nyugdíjasok napjára érkezõ
vendégeket – tette hozzá Fran-
kovics András.

A helyi közösségi házban a
kora délutáni órákban már ké-
szülõdõ fellépõk és ünnepi
hangulatban lévõ idõkorúak
gyülekeztek. Elsõként az eger-
vári általános iskola diákjai –
ahová a kispáli gyermekek is
járnak – adtak mûsort, mely-
ben verssel és prózával, vala-
mint népi játékkal köszöntöt-
ték a nyugdíjasokat.

Az ifjak elõadását követték
az egervári ovisok, akik ugyan-
csak verssel kedveskedtek a
vendégeknek. A legkisebbek
mûsorát követõen az Egervári
Nyugdíjas Klub tagjai csaknem
1 órás, humorral, zenével, mo-
nológgal és színjátékkal ked-
veskedtek az idõkorú társaik-
nak. A szomszédos település
nyugdíjas klubja immáron 14
éve folyamatosan – ahogy fo-
galmaztak – családtagként
résztvevõje a rendezvénynek.

Frankovics András polgár-
mester tájékoztatott arról is,
hogy a kispáli közösségi ház
külseje, valamint az akadály-
mentesített bejárat és a par-
koló még a nyár elején újult
meg az önkormányzat önere-
jébõl. Azt is tervezik, hogy a
belsõ rekonstrukciót is elvég-
zik a következõ esztendõben.

A rendezvényen
volt a legidõsebb helyi nõi

és a férfi vendég.
Mindketten Kispáliban élték le
egész eddigi életüket. Szá-
mukra rendkívül fontos az
évente egyszer megtartott idõ-
sek napja, hiszen, mint mond-
ták: nekik nagyon jól esik,
hogy a fellépõ csoportok hó-
napokon át azért készülnek a

Papp Má-
ria

Nagy István

mûsoraikkal, hogy azzal felhõt-
len szórakozást szerezzenek
nekik egy egész délutánra és
estére. A település két legidõ-
sebb polgára azt is hozzátette:
a fiatalokkal bánni a legegy-
szerûbb a világon! Csak annyi
tiszteletet kell nekik adni,
amennyit magunk is elvárunk
tõlük.

A kispáli nyugdíjas napon a
résztvevõ idõskorúak névre
szóló ajándékot is kaptak az
önkormányzattól és a program
szervezõitõl. Az ünnepségen
jellemzõen minden helyben
élõ nyugdíjas részt vesz évrõl-
évre, csupán azok maradnak
távol, akiket az egészségi álla-
potuk erre kényszerít.

Odonics Beáta

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.

Az iskolások mûsora.
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A
, a

, Nagypáli
polgármestere, a
Magyar Iszlám Közösség elnö-
ke és , a Nagy-
páli Tourinform Irodavezetõje
szervezésében elsõ alkalom-
mal rendezték meg a Nemzet-
közi Magyar-Arab Solymász Ta-
lálkozót. A programoknak no-
vember 27-29. között

és
adott helyet. A szakmai elõadá-

Germanus Gyula Társa-
ság Magyar Solymász Egye-
sület Köcse Tibor

Bolek Zoltán,

Horváth Ildikó

Hévíz,
Sümeg, Nagypáli Tapolca

Magyar - arab solymász találkozó
Újabb nemzetközi program Nagypáliban

A helyi lakosságnak is tetszett a program.A vendégeknek Billege Balázs mutatta be a sólymokat.

sok, lovagi játékok és tapolcai
városnézés mellett a legérde-
kesebb idõtöltés a zárónapon,
november 29-én a nagypáli
ökovölgyben kínálkozott a meg-
hívott vendégek, környékbeli
érdeklõdõk számára.

– Olyan szakmai és turiszti-
kai kapcsolatépítõ nemzetközi
programot találtunk ki, amely
az évezredes közös kultúrára,
múltra és az õseink által már
ûzött solymászatra, vadászatra
épül. Az arab világban a leg-

népszerûbb vadászati sport-
nak örvend a solymászat, ne-
künk nemzeti kincsünk és be-
került a világörökségi prog-
ramba is. Ezzel a rendezvény-
nyel megmutattuk, hogy a ha-
gyományos vadászati formá-
kon kívül egy olyan új idegen-
forgalmi lehetõség is megnyílt,
amely eddig Magyarországon
szûk körben volt jelen. A kör-
nyékbeli országok solymászai
jól ismerik egymást, így nem
csak európai együttmûködés-
ben gondolkodtunk. Egy kicsit
messzebbre tekintettünk, így
elsõ alkalommal az arab világ
néhány országa képviseltette
magát, a program közben gaz-
dasági, befektetési kérdésekrõl
és kulturális együttmûködés-
rõl is szó esett – számolt be
Köcse Tibor, Nagypáli polgár-
mestere.

A program kezdetén a szer-
vezõk, solymászok, íjászok és
agarászok díszsorfala fogadta a
megjelenteket, majd az Öko-
centrumban a Solymász Egye-
sület részérõl
titkár köszöntötte a megje-
lenteket. Bolek Zoltán az õsi
hagyományok és a közös kul-
turális gyökerek ápolásáról be-
szélt és az arab-magyar kultu-
rális kapcsolatok erõsítését
szorgalmazta. Az érkezõ diá-
kok a mûsor kezdéséig agara-
kat sétáltattak és közelrõl cso-
dálták a nap fõszereplõit, a
sólymokat, héjákat és szirti
sast! Nyitó programként a

tagjai
tartottak íjászati bemutatót,
ami nem csak céllövésbõl állt,
hanem az érdeklõdõ diákok-
nak érdekes és szakszerû elõ-
adást is tartott
a kanizsai íjászok elnöke. Az
eseményre a szervezõ

jóvoltából

Billege Balázs

Ka-
nizsa Íjász Egyesület

Németh Gábor,

Magyar
Solymász Egyesület

az
is meghívást kapott, hogy a
meghívott vendégeknek be-
mutassa a magyar agarászat
múltját, jelenét, valamint egy
agárfuttatási bemutatóval szí-
nesítse a napot. A futam után
az iskolások is nagy lelkese-
déssel vetették magukat a mû-
nyúl után.

A nap fõ programjának a
solymászok bemutató vadásza-
ta számított, a jelenlévõk látták
az üregi nyúlra vágó héját, a
fácánra zuhanó sólymot és a
szirti sast rókafogás közben.
Az iskolás csoportok állatbe-
mutatón ismerkedtek meg az
egértõl a borzig különbözõ
állatokkal. Népszerû volt a
pályázaton nyert vadászhintó,
vadászati képkiállítás, íjász-
bemutató, bõrdíszmû készítés,
gasztronómiai ételbemutató. A
programok közben a

tagjai birka- és marha-
húsból kemencében sült ínyenc-
ségekkel és zalai borokkal lep-
ték meg a fáradó vendégeket.
A tartalmas napnak a szürkü-
letben a vadaknak bemutatott
tiszteletadás vetett véget, a na-
pi teríték mellett a solymászok
vezérkara köszönte meg min-
denki részvételét.

– Több iszlám országból is
érkeztek nagykövetségi képvi-
selõk és Szaud-Arábiából, Ku-
vaitból, Szudánból fogadtunk
vendégeket. A rendezvény si-
kerességét mutatja, hogy már
most érdeklõdtek a folytatás
felõl, ami nagy valószínûséggel
májusban lesz. Azon már lovas
íjász és vadászbemutatót is sze-
retnénk tartani, a háromnapos
programot több gyakorlati
elemmel szeretnénk bõvíteni
– tette hozzá Köcse Tibor.

Országos Agarász Egyesület

Zalai Ka-
tonai Hagyományõrzõ Egye-
sület

Pataki Balázs

Vasboldogasszonyba az
idén is ellátogatott a Mikulás.
A gyerekek a faluházban tü-
relmetlenül, s nagy izgalom-
mal vártak rá. Hogy a várakozás
ne legyen hosszú és unalmas a
már középiskolás és egyete-
mista diákok rövid színdarab-
bal szórakoztatták a kisebbe-
ket, akik élvezettel figyelték
a mesebeli erdõ állatainak
életét.

Mire a történet véget ért,
megérkezett a várva várt Tél-

Mikulás-ünnep Vasboldogasszonyban

apó. Kicsik és nagyok versek-
kel, énekekkel köszöntötték õt,
s megkapták fáradozásuk ju-
talmát. Néhányan félelemmel a
szívükben közeledtek az õsz
hajú kedves Mikuláshoz, má-
sok pedig bátran szavaltak
vagy énekeltek, sõt még az ölé-
be is beleültek. A szülõk, nagy-
szülõk mosolyogva figyelték
csemetéiket, ahogy fogadalmat
tettek, hogy a jövõben mindig
jók lesznek.

Sz.M.
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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

Deák István

Pethõhenyének

Dr. Major Tibor

(Ördöghenye)

polgármester
régi vágya, hogy ismét vízi-
malma legyen .
Mint egykor… Ennek érdeké-
ben felkért egy Németország-
ban élõ magyar vízimérnököt,
hogy fejtse ki ezzel kapcso-
latban szakvéleményét.

augusztus
végén bejárta a Pethõhenye

határában lévõ
egykori vízimalom maradvá-
nyait, még felelhetõ alapjait, a
volt malom környékét és a Zala
folyó érintett szakaszát. Sike-
rült néhány idevágó irattári
dokumentum másolatát átnéz-
nie, s Deák István jóvoltából a
korábbi mûszaki leírás rész-
leteibe betekintenie.

Dr. Major Tibor szerint a
volt vízimalom helyén egy új, a
régihez hasonló, 20-22 KW
teljesítményû vízimalom újjá-
építése lehetséges és megvaló-
sítható. Ez a malom három célt
szolgálhatna:

– zöld energia fejlesztést és
gabona õrlését

– környezetvédelmi szem-
pontokat és a talajvíz meg-
emelését

– idegenforgalmi célokat
és munkahely teremtését

Ismerkedjünk meg a hát-
térrel!

„Az 1800-as évek végén az
akkori Zala megyében mintegy
200 gõz- és vízimalmot tartot-
tak számon. A Zala Megyei Le-
véltár 1949-es statisztikája sze-
rint a megye akkori területén
mintegy 180 malom, a kisebbí-
tett megye területén pedig mint-
egy 140 malom mûködött. Az
1940-es évek elején még mint-
egy 37 malom õrölt a Zala folyón.

A malmok száma egyéb-
ként az elmúlt évszázadokban
folyamatosan csökkent. Csök-
kent a Zala folyó vízhozama is,
ami szintén a malmok számá-
nak fogyását gyorsította.

A malmok világa felett el-
járt az idõ. A valaha híresen

Újra õröl a pethõhenyei malom?

Az enyészet megtette hatását. Az egykori pethõhenyei malom
maradványai.

Egykor híd ívelt át a Zalán közvetlenül a malom mellett. Ma már
csak ez a betonoszlop utal rá.

szép Zala-rét eredeti szépsége
is részben a múlté. A gyors
romlás egyik oka viszont az
1950-tõl évtizedekig regnáló
voluntarista politikai kurzus.

Egykoron természetes volt
a vízimalmok ilyen célú mun-
kába állítása, csakhogy a po-
litika ebbe is beleszólt és az
iparosítás, valamint a nagyüze-
mi termelés elterjedésébe
nem fért bele ez a fajta kul-
túra, csak mutatóban lehetett
meghagyni vízimalmokat.” (For-
rás: Zalamalom.hu honlap).

Az 1960-as évekbeli szabá-
lyozásakor a Zala folyót új me-
derbe terelték, ezzel lehetet-
lenné tették a malmok mûkö-
dését, esetleges késõbbi hely-
reállítását. A régi épületeket
nagyrészt elbontották és az
enyészet megtette hatását az
eltelt évtizedek alatt. A mal-
mok leállításával, zsilipek tönk-
retételével a réteken drámai
mértékben csökkent a több-
nyire erõsen kötött talaj víz-
szintje, ami a rétek állapotát
súlyosan befolyásolta.

Száz éve épült és mintegy
ötven éve hagytak fel a mûköd-
tetésével annak a vízimalom-
nak is, ami a Zala menti Pet-
hõhenye határában állt, és az
általa termelt árammal el tud-
ták látni a szomszédos tele-
püléseket is.

A maga korában igen mo-
dern vízimalom annak idején a
Zala gyors folyására és esésére
épült, és több mint ötven éven
át mûködött. Késõbb a meg-
növekedett árvízi veszélyre hi-
vatkozva megvonták engedé-
lyét és lebontották.

A malom eredeti tervei je-
lenleg is megvannak és alapjai
még részben állnak. Most Pet-
hõhenyén felmerült az egykori
létesítmény újjáépítésének öt-
lete. Itt nemcsak az anyagi
haszonról, hanem környezet-
védelmi szempontokból is
igen szerencsés kezdeménye-

zésrõl van szó. A malom tavába
visszaköltözhetne az a száz
évvel ezelõtti vízi világ, olyan
halak jöhetnének vissza, ami-
lyenek a Zalából már rég
eltûntek. Sõt, ezen felül elkép-
zelhetõ, hogy néhány, a Zalára
telepített malom helyreállítása
és üzembe helyezése tájreha-
bilitáció vagy akár áramter-
melés céljából is rendkívül
ígéretes megoldás lenne. Így a
híresen szép Zala-völgy, Za-
laegerszeg közelében és má-
sutt is, megmenekülne a to-
vábbi pusztulástól – fogalmaz-
ta meg véleményét dr. Major
Tibor.

Vajon milyen forrásból sze-
retnék megvalósítani ezt a ter-
vet? – kérdeztük Deák Ist-
vántól, Pethõhenye polgármes-
terétõl.

– Tavasszal rendeztünk egy
konferenciát a „Zala a Balato-
nért, Balaton a Zaláért” cím-
mel”. Sajnos sok érintett még

azt a fáradtságot sem vette,
hogy visszajelezzen: nem tud
résztvenni az összejövetelen.
Szerintem még a szakemberek
többsége sem veszi komolyan
azt a problémát, ami a Zala
völgyét fenyegeti. S ha ez a
terület veszélyben van, akkor
veszély fenyegeti a Balatont is.
Dr. Major Tibor mérnök úr
szakvéleményében kiemelte,
hogy a malmok leállításával, a
zsilipek tönkretételével óriási
mértékben csökkent a talaj
vízszintje, ami tönkretette a
rétek állapotát. Mint azt a mér-
nök úr hangsúlyozta, a malom
újjáépítése három fontos célt
is szolgálna. Nos, a zöld ener-
gia fejlesztése, a környezetvé-
delem, az idegenforgalom olyan
fontos kérdések napjainkban,
s a jövõ szempontjából is, hogy
biztosan lehetne erre a beru-
házásra európai uniós pályáza-
ti forrást találni – mondta
Deák István.
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A teljes körû fogászati el-
látást biztosító

2008 óta mûkö-
dik ,

és
fogtechnikus házaspár

vállalkozásában. A fogtechni-
kai laboratórium több mint
tíz esztendõs múltra tekint
vissza, amelynek létrehozását
fogorvosi rendelõ indítása
követte az idõk során, mindez
az Európai Unió elvárásainak
megfelelõen, az elégedett pá-
cienseket helyezve a közép-
pontba.

– Sokéves tevékenységünk
során tapasztaltuk, hogy mi-
lyen fontos a hatékonyság
érdekében a fogtechnikus és
az orvos összehangolt mun-
kája. Azt is lényeges szem-
pontnak tartottuk, hogy a pá-
ciens és a fogtechnikus mi-
elõbb kapcsolatba kerülhes-
sen, így az esetleges kíván-
ságok, kérések, a fogpótlással
kapcsolatos igények megbe-
szélése a fogtechnikus közre-
mûködésével történjen, érint-
ve a funkcionális és az esz-
tétikai változtatásokat is. Ez a
lehetõség kényelmes, idõtaka-
rékos ellátást biztosít, lerövi-
dül a fogpótlás elkészítésének
ideje és magasabb színvonalú

MegolDent Fo-
gászati Kft.

Zalaegerszegen Nagyné
Bukovics Ágnes Nagy Ró-
bert

Fogászat a kertváros szívében

a végeredmény. A szolgálta-
tásaink magukba foglalják az
ingyenes konzultációt, a den-
talhigiéniát, épp úgy, mint a
digitális panoráma röntgenes
felvételt, az esztétikai és kon-
zerváló fogászatot, rögzített,
kivehetõ és kombinált pótlá-
sokat, fogfehérítést, gyökérke-
zelést, különbözõ szájsebésze-
ti beavatkozásokat, implantá-
ciót és nem utolsó sorban az
utókezelést. Az ezzel járó fel-
adatokat magasan képzett 8
fõs szakmai csapat végzi ked-
vezõ, korrekt árakon, a legrö-

videbb határidõn belül – tud-
tuk meg Nagyné Bukovics Ág-
nes vezetõ fogtechnikus mes-
tertõl.

A korszerû megoldásokat
kínáló fogászati rendelõ orvo-
si feladatát

szájsebész fogorvos látja el.
– Családias, páciensbarát

rendelõ, teljes körû fogászati,
szájsebészeti ellátás, illetve
korszerû technikai berende-
zések azok a tényezõk, melyek
együttesen a páciens elége-
dettségéhez vezetnek. Rövid
határidõk, magas szintû esz-

dr. Progner Móni-
ka

tétikai munkák jellemeznek
minket. Újdonságként emel-
ném ki a prémium kategóriás
svájci Straumann implantátum
használatát, melynek segítsé-
gével 5 hónapról 6 hétre rövi-
díthetõ egy beültetett implan-
tátum gyógyulási ideje, a felsõ,
illetve alsó állcsontban egy-
aránt – kaptuk a szakmai tájé-
koztatást dr. Progner Mónikától.

– Több éve végzett szak-
szerû munkánkat az általunk
nyújtott kezeléseken átesettek
visszajelzései igazolják, akik
az elégedettség tudatában vi-
szik tovább fogászati tevé-
kenységünk jó hírét – fûzte
hozzá Nagyné Bukovics Ágnes.

A legkorszerûbb fogászati
megoldások, technológiák és
a legmodernebb géppark se-
gítségével, minõsített anyagok
felhasználásával, barátságos lég-
körben várja a pácienseket a
MegolDent Fogászati Kft. Za-
laegerszegen, a Csendes utca
34. szám alatt. A szolgálta-
tásokról bõvebb információ-
val szolgál az egészségügyi
vállalkozás honlapja, amely a
www.megoldent.com. Tele-
fonos idõpont egyeztetés:
+36-70-398-1569, valamint a

email
címen.
megoldent.@gmail.com

Dr. Progner Mónika dentoalveoláris sebész munka közben.

Gudics Mosoda Bt.
Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4.

(Szolgáltatóház)

Tel.: 06-30-394-7424

Vállalunk

Nyitva tartás:

:
• Nadrág, zakó, szoknya, öltöny, kosztüm, szövetkabát,

dzseki, tollkabát, gyapjú ágynemû, stb. tisztítást.
• Ágynemû, abrosz, függöny, törölközõ,

rongyszõnyeg, stb. mosást.

hétfõtõl- péntekig 7.00 - 18.00-ig
szombaton 7.00- 12.00-ig

Nagypáli hírmorzsák
Utcakialakítás saját for-
rásból

Önkormányzatunk döntése
értelmében elkezdtük a falu-
felújítást 2012-ben, ami érin-
tette a falu centrumát, vala-
mint az Arany János és a
Mátyás király utcát. A köz-
területek teljes rekonstruk-
cióját hajtottuk végre,
a meglévõ felszíni
utakat, járdákat, víz-
elvezetõ rendszere-
ket a mai kor köve-
telményeinek és esz-
tétikai igényeinek fi-
gyelembevételével va-
lósítottuk meg. Így
újraaszfaltozott útfe-
lületek, térkövezett
járdák, valamint egy-
séges utcafásítás ké-
szült. A következõ év-
ben szeretnénk foly-
tatni az elkezdett fo-
lyamatot.

Mikulás-ünnep

Az idei is évben sok, 88
kisgyermek gyûlt össze a kö-
zösségi házban, hogy ott várja
a Mikulás jövetelét. A gyerekek
szereplési vágyát jelezte, hogy
a csomagok kiosztása mellett a
Mikulás nagyon sok verset és
éneket is meghallgathatott.
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Fõzni jó!

Egy baráti társaság úgy
döntött, hogy disznóvágást
tart. Köztük volt Ági, a kom-
munikácós igazgató is. Bár
õ már elõre jelezte, hogy a
vágás véres részét kihagyja,
ha nem gond.

Hajnalban, vidáman állt
a társaság, a disznóól elõtt.
Megérkezett a böllér. Egy-
bõl kiszúrta, hogy itt lelkes
amatõrökkel van dolga,
ezért megkérdezte, hogy
tudják-e kinek mi lesz a dol-
ga, mert a disznó nem fog
magától kijönni és leheve-
redni. A böllér eligazításá-
nak hatására Ági számára
egyértelmû volt: most kell
innen a lehetõ legmesz-
szebbre menni!

A férfiak is kezdtek el-
bátortalanodni, de egybõl
elõkerült a pálinkás üveg,
ami újra hangulatba hozta
õket. Felszólították a disz-
nót az ól elhagyására, – ter-
mészetesen ez nem volt
elég – így erõszakhoz kel-
lett folyamodni. A disznó
hangos nemtetszéssel visí-
tott. Sikerült földre vinni,
de a böllér kezében megállt
a kés, mert a vérhez nem
volt ott a „vájling”

– Lesz véres hurka?
– Persze! Hozd ide azt az

edényt! – kiáltották a férfiak
Ági után, aki segítõkészen
odavitte. – Ide kell tartani,
mutatta a böllér. Ági nem
vette észre, hogy pont ezt a
helyzetet akarta elkerülni. A
disznó visított, a vér folyt…
Ági falfehéren tartotta az
edényt, a rosszullét határán.
Már majdnem elájult, ami-
kor valaki megszólalt: ha
elejted nem lesz véres hur-
ka! Ezért erõt vett magán. A
vacsoránál, miközben a vé-
res hurkát tányérjára tette,
Ági megszólalt: – látjátok, a
kommunikációs igazgatók
minden helyzetet meg tud-
nak oldani….

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Nem lesz véres hurka…

Mint már sok-sok éve, idén
is ellátogatott a

. Közel hetven 14 éven
aluli gyermek kapott meghí-
vást az ünnepségre. A meg-
hívottak mintegy 80 százaléka
elfogadta az invitálást.

Mindenki kapott csomagot,
aki verset mondott vagy éne-
kelt a Mikulásnak, külön sza-
loncukor-ajándékban részesült.
A Mikulás ígéretet tett, hogy a
következõ évben is megláto-
gatja az alibánfai gyermekeket
(képünkön).

December 14-én (pénte-
ken) tartot-
tak a faluban.

A dalkör decem-
ber 21-én ünnepi mûsor ad a

. Az ünnepi mûsor mel-
lett meglepetés-ajándékkal is
szeretnék még meghittebbé
tenni a karácsonyvárást.

Alibánfára
Mikulás

közmeghallgatást

Lila Akác

Nagykapornaki Idõsek Ottho-
nában

Hírek Alibánfáról

A Magyarországi Telepü-
lések Közvilágítási Egyesü-
lete rendezésében került
sor az Európai Mezõgazda-
sági és Vidékfejlesztési Alap-
ból a Helyi Vidékfejlesztési
Stratégiák LEADER fejezeté-
nek végrehajtásához 2011-
tõl nyújtandó támogatás ke-
retében a Képzés és kom-
petenciafejlesztés a lakos-
ság helyben maradásáért
címû képzésre, melynek a

található Meg-
újuló Energiaforrások Inno-
vációs Ökocentruma adott
helyet november 14-16-án.

A 3 napos képzés idõ-
tartama alatt 3 szakember –

(Diamond
Consulting Kft.),
professzor és
– tartott elõadást a követ-
kezõ fõ témakörökben: épü-
letenergetika, geotermika,
esõvíz-hasznosítás, passzív-
ház elmélet, biomassza-hasz-
nosítás, de gazdasági isme-
reteket is kaptak a jelen-
lévõk.

A képzésen résztvevõk
az elõadások anyagait kéz-
hez vehették, az elsajátított
ismeretekbõl naponta vizs-
gát tettek, melyrõl oklevelet
vehettek át.

Nagypáliban

Nátrán László
Höfle Béla

Ászity Sándor

Helyben
maradni

ÜNNEPI NYITVA TARTÁSUNK:
december 21. péntek 8-16-ig

december 22. szombat 8-14-ig
december 23-26. vasárnaptól

szerdáig ZÁRVA
december 27-28. csütörtök-péntek 8-16-ig

december 29. szombat 8-14-ig
december 30-31. vasárnap - hétfõ ZÁRVA

január 1. kedd ZÁRVA
január 02-06. szerdától - vasárnapig

LELTÁR MIATT ZÁRVA!
január 7. hétfõ 8-16-ig

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet
kívánunk minden kedves ügyfelünknek!

Vas- és fémhulladékok
átvétele magas napi áron!

Vas- és fémhulladékok
átvétele magas napi áron!

Valamint megkezdtük hulladék
akkumulátorok, katalizátorok,

elektronikai hulladékok, PET palackok,
alumínium (sörös, üdítõs), TETRA PAK,

háztartási flakon, használati étolaj,
csomagolási üveghulladék

és papír felvásárlását.
Kiemelt árakon lakosságtól és közületektõl is!

TOP-KER KFT.
Mobil: 06-30/864-6452, Tel./Fax: 92/315-642

Zalaegerszeg, Bánya u. 2.
Nyitva tartás: H-P: 8.00 - 16.00

Szo.: 8.00 - 14.00

Közületek részére ingyenes konténer kihelyezéssel.Közületek részére ingyenes konténer kihelyezéssel.
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2012. november 24-én ren-
dezték meg a „Tiszán innen -
Dunán túl” országos népdal-
verseny területi döntõjét az

iskolában.
A zalaszentiváni iskolát

6. osztályos
tanuló képviselte, aki szép
énekléséért arany oklevelet
kapott. Ezzel továbbjutott a
verseny megyei döntõjére, me-
lyet jövõ év februárjában Gye-
nesdiáson tartanak majd. A
versenyzõket

népzenész, a népmûvé-
szet ifjú mestere és

szaktanácsadó zsû-
rizte. Betti felkészítõje

tanárnõ volt.
iskolánk 4.

osztályos tanulója. Mióta isko-
lás, sok mesemondó versenyen
vett részt és egyikrõl sem tért
haza elismerés nélkül. Ebben a
tanévben is gyarapította ok-
levelei számát. A kistérségi
vers-, mese- és prózamondó
versenyen 2. helyezést ért el, a
Deák Ferenc Megyei Könyvtár
Libavarázs mesemondó verse-

andráshidai

Sabján Bernadett

ifj. Horváth Ká-
roly

Csordásné
Fülöp Edit

Virrasz-
tóné Kondor Edit

Leposa Dórika,

A zalaszentiváni tagiskola híreibõl
nyét megnyerte, november 23-
án pedig Bakon, a körzeti me-
semondó versenyen korosztá-
lyában a 2. legjobbnak bizo-
nyult. Az egész iskola büszke
rád, Dórika!

A felsõ tagozatban szervez-
tünk témahetet „Szülõföldem,
Zala megye” címmel. 9 tan-
tárgyból egy-egy tanítási órán
minden oldalról körüljártuk a
témát. Folyt gyûjtõ-és kutató-
munka a neten, könyvtári bú-
várkodás. November 23-án az-
tán egy egész délelõttös prog-
ramsorozattal záródott a hét.
Ezen a délelõttön tanulóink
számot adhattak megszerzett
ismereteikrõl. „Rendhagyó ta-
nítási órákon” õk maguk tanít-
hatták társaikat. Ráhangoló-
dásként zalai helységneveket
kellett stafétában sorolniuk.
Ezután kezdõdtek a kiselõ-
adások, osztályonként és tan-
tárgyankét maximum 3 perc-
ben. Felkészülten és sokféle
módon szemléltetve „tanítot-
tak” diákjaink. Készültek: tab-
lók, diák, fényképek, térképek,

sõt „újságfa” is zalai sajtóter-
mékekbõl.

Egy-egy tantárgyi „óra” le-
zárásaként játékos feladatokat
kellett az osztályoknak megol-
daniuk. Volt: puzzle, képfelis-

merés, népdaléneklés, totó, ke-
resztrejtvény, sportág szobor-
ként való megörökítése. A
tanulók villámkérdéseket kap-
tak szûkebb pátriánk ismere-
tébõl. A délelõtt záró esemé-
nye a gasztro-feladat volt, mely-
ben minden osztály „elkészí-
tett” egy zalai tájételt. Ebben
segítségünkre voltak anyukák,
nagymamák. Az elkészítés mód-
ját az osztályoknak kellett is-
mertetniük. Köszönetet mon-
dunk az 5. osztályos

anyukájának (krump-
li prósza), a 6. osztályos

nagymamájának
(tejfölös répa), a 7. osztályos

anyukájának
(zala kocka), a 8. osztályos

nagymamájának
(dödölle).

Valamennyi nagyon finom
volt, pillanatok alatt elfo-
gyott. A versenyt a 8. osztály
nyerte, holtversenyben 2. he-
lyen végzett az 5. és 6. osztály,
3., a 7. osztály. A program szer-
vezõje ta-
nárnõ volt.

Fehér
Csongor

Le-
posa Márkó

Koronczi Kitti
Rá-

ba Bendegúz

Újhelyi Miklósné

Évszázadok óta gyulladnak
fel az adventi koszorú gyertyái
az otthonokban. A szeretet ün-
nepének érkezéséig egy egész
hónapunk van arra, hogy fény-
be öltöztessük a lelkünket.

Az advent története egé-
szen az 5. századig nyúlik
vissza. A karácsonyt megelõzõ
böjti idõ volt, amely

ünnepével kezdõdött,
november 11-én.

Az advent négy hete a Mes-
siás születése elõtti várakozást
idézi, felkészülés a karácsony-
ra és Krisztus második eljö-

Szent
Márton

„Advent, advent, gyertya ég…”
Projektindító nap az Egervári László Általános Iskolában

vetelére. Csönd, elmélkedés,
imádság, bûnbánat jellemzi ezt
az idõszakot a vallásos embe-
rek életében.

Ennek jegyében ebben az
évben is három hetet megha-
ladó adventi rendezvénysoro-
zat indult december 3-án, hét-
fõn az

. A projekt-
nyitó koncert, melyet a

növendékeinek elõadásá-
ban hallhattunk, felidézte az
adventi ünnepkör érzésvilágát,
hangulatát, s nagy tetszést

Egervári László Álta-
lános Iskolában

Pá-
lóczi Horváth Ádám Zeneis-
kola

aratott a diákok körében. Talán
azért is hallgatta mindenki a
zenedarabokat figyelemmel,
mert az elõadók nagy része az
iskola volt illetve jelenlegi ta-
nulója.

igazgató
ünnepélyes szavaival indította
útnak a programsorozatot,
melynek során az adventtel és
az adventi idõszakkal kapcso-
latos érdekes feladatok és tevé-
kenységek várják iskolánk ta-
nulóit. A megnyitó után az osz-
tályok a pedagógusok segítsé-
gével gyönyörû adventi koszo-
rúkat, s ötletes adventi nap-
tárakat készítettek.

11 órakor közös gyertya-
gyújtásra került sor a folyosón.
Az iskolai koszorú gyertyá-
jának meggyújtása után min-
den osztály meggyújtotta a sa-
ját koszorújának elsõ gyertyá-
ját. A programot közös éneklés
zárta. Minden hétfõn az ad-
vent jegyében gyertyagyújtás-
ra kerül sor, egy-egy karácso-
nyi dal, illetve szavalat kísé-
retében.

Mindenki találhat kedvére
való elfoglaltságot a progra-
mok széles skáláján. A spor-
tolni vágyókat várja a Mikulás
és Karácsony Kupa keretében
megszervezett foci és kézi baj-
nokság, s ügyességi versenyek.

Kenessey Tibor

Az „Egy perc és nyersz kará-
csonyi módra” vetélkedõ is jó
szórakozási lehetõséget nyújt a
diákok számára.

A kézmûves foglalkozáso-
kon készíthetnek a tanulók
karácsonyfadíszeket, karácso-
nyi képeslapokat és ablakdí-
szeket. Agyagozásra, gyertya-
öntésre, gipszöntésre és mé-
zeskalács sütésre is sor kerül
ezen idõ alatt.

Akik szívesen törik a fejü-
ket, adventi fejtörõ játékunk-
ban, nyelvi versenyen, s „Mate-
kozó-Mikulás” matek verse-
nyen vehetnek részt a négy hét
folyamán.

A mikulás illetve a kará-
csonyi osztály rendezvényeken
kedvükre szórakozhatnak a
tanulók.

December 16-án Egerváron
az Adventi Vásár várta porté-
káival és kulturális programjai-
val az érdeklõdõket, ahol ta-
nulóink és pedagógusaink is
bemutatkoztak az addig készí-
tett, adventhez kapcsolódó ter-
mékeikkel.

Adventi projektünket ha-
gyomány szerint az 5. osztá-
lyosok karácsonyi mûsora zár-
ja, ahova szeretettel várjuk is-
kolánk volt tanárait és meg-
hívott vendégeinket.

Sz.M.

A koncert szereplõi.

Leposa Dóra mesél…
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Vasboldogasszony

Zala-
boldogfa SE

csapata
harmadik éve tagja a megyei
II. osztály Északi-csoportjának,
ezalatt stabil tagjává vált a me-
zõnynek. A 2011/2012-es sze-
zont a felnõtt csapat 42 pont-
tal a 9. helyen zárta, az U19-es
együttes pedig 25 ponttal a 13.
helyen végzett. Nyáron a

megszûnésével
négy ZTE utánpótlást is meg-
járt tehetséget igazoltak. Az
õszi szezon nem a várakozá-
soknak megfelelõen indult, így
közben is jelentõs változások
történtek az egyesületnél, me-
lyeknek a játékosok csak a
hasznát látták.

– Az ötödik fordulót köve-
tõen edzõnk, Bócz Lajos le-
mondott, helyére Baranyai Ist-
vánt neveztük ki a csapat élére,
aki korábban a Kertvárosnál és
a Tungsramnál edzõsködött. A
csapatot sikerült felrázni, így a
félszezont 16 ponttal a 11. he-
lyen zártuk. Örömteli, hogy
sikerült névadó szponzori meg-
állapodást kötni a Cseh Sör-
kert Kft.-vel. Támogatásként

Vasboldogasszony stabil csapattá érett
Új szponzor a focistáknál

egy garnitúra szerelést kap-
tunk tõlük, mellette csapa-
tainkat minden mérkõzés után
megvendégelik, és a szurkolók-
nak is kínálják a cseh sörre-
meket – árulta el
szakosztályvezetõ, Vasboldog-
asszony alpolgármestere.

Az egyesület nemrégiben
töltötte be 25. évét, melyet
szeretnének az elõdökkel mél-
tóképp megünnepelni, azon-
ban az e célból beadott pá-
lyázat elbírálása nyár óta késik.
A vezetõség célja, hogy minél
több vállalkozó álljon a csapat
mellé, mellette a TAO-pályáza-
ton is minden évben sikerrel
indulnak. Idén 1,63 millió fo-
rintot nyertek és pályáznak a
pálya villanyvilágítására, a csa-
pat utaztatására is.

– Ez a csapat jobb helye-
zésre hivatott, a télen remél-
hetõleg tudunk 4-5 játékossal
úgy erõsíteni, alapozni, hogy
Vasboldogasszony komoly já-
tékerõt képviseljen ebben az
osztályban. Ez a harmadik sze-
zonunk itt, és sokszor nálunk

Németh Zsolt

nagyobb településekkel kell
felvenni a versenyt. Szeret-
nénk a dobogó közelében, a 4-
5. helyen végezni. Az után-
pótlás csapat a felnõttek edzé-
sén való részvételnek köszön-
hetõen az õsszel már 6 mecs-
csen veretlenül hagyta el a
pályát – tette hozzá Németh
Zsolt.

A felnõtt csapat a
ellen jól kezdte a bajnok-

ságot, aztán hullámvölgyek kö-
vették egymást,

idegenbeli gyõzelemmel
tört meg a jég, sokat ért a

elleni döntetlen,
de a télre lélektanilag is fontos
volt a elleni siker.

Zala-
apáti

Nagykaporna-
kon

Vo-
nyarcvashegy

Becsvölgye
Pataki Balázs

A csapat (kékben) fontos pontot szerzett a Vonyarcvashegy
ellen is.

December 9-én, vasárnap
délután a nemesapáti torna-
terembe látogatott a gyerme-
kek nagy örömére a .

közremûködésé-
vel jókedvû, vidám mûsor ke-
retében érkezett. Az óvodások
versekkel, dalokkal, rajzzal ked-
veskedtek a Mikulásnak, aki
cserébe csomagokat adott át.
Az ajándékosztást követõen
meleg tea, keksz, chips várta a
gyerekeket és szüleiket. A fel-
nõttek irányításával, segítségé-
vel „kukucskáló mikulás” ké-
szült a játszóház keretében.

Mikulás
Mutyi bohóc

Nemesapátiban is járt…

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a

, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!
www.zalatajkiado.hu-ra

Hónaptól hónapig…
XIII. évfolyam 8. szám

2012. augusztus

Kistérségi havilap
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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

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

Minden kedves megrendelõmnek békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánok!

Érdeklõdni: 30/478-6485

25-35 kg körüli

húsfajta süldõk eladók

Zalaszentivánon

Ár: 700 Ft/kg

feladhatja az

havilapban.
Telefon: (92) 596-936;

Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Észak-Nyugat Zala

HIRDETÉSÉTHIRDETÉSÉT


