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Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása támogatásával

A nevét tanulgatják, az ügyfelek elégedettek vele
Új hivatal Vasboldogasszonyban, Gõsfán
Január elsejével Nagypáli
Közös Önkormányzati Hivatalához csatlakozott Vasboldogasszony és Gõsfa, így az új
év mindkét település életében
változásokat hozott. Január 15tõl már mindkét helyen az új
hivatal munkatársai fogadják a
lakosságot, akik másfél hónap
elteltével már tudják, melyik
nap kereshetik különbözõ ügyekben Szita Gabriella aljegyzõt,
Szekeres Istvánné szociális ügyintézõt és Horváthné Besser Piroska adóügyi munkatársat. Az
összesen több mint 3000 fõs lakosságszámú közös hivatal jegyzõi teendõit az alsónemesapáti kirendeltség korábbi körjegyzõje, Simon Margit látja el.

A változások Vasboldogasszonyban a hivatali épületet
is érintették, ahol idõközben
új várakozóval és tárgyalóval
gazdagodott az épület, és az
ügyfelek is külön teremben
ügyezhetik személyes ügyeiket.
– Még nekünk is meg kell
szokni a körjegyzõségeket felváltó közös hivatali modellt, de
közben folyamatosan zajlik az
iratok átvétele az egervári hivataltól. A napi munkához
szükséges dokumentumokat
már megkaptuk. A lakosságot
elõzetesen is tájékoztattuk a
nyitva tartási idõrõl, és fontos,
hogy innen át lehet menni
Gõsfára és onnan ide, ha valakinek a másik idõpont jobban

Kistérségi Vásár Egerváron
Az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás és Egervár
Önkormányzata
2013. március 23-24. között
megrendezi a XIII. Kistérségi Vásárt
Helye: Egervári László Általános Iskola, Egervár
Részletek a 2. oldalon.
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Szita Gabriella aljegyzõ, Mazzag Géza és Farkas Tiborné polgármesterek egyeztetnek.
megfelel. Így a hét minden
napján délelõtti vagy délutáni
idõpontokban a két település
egyikén biztosítunk ügyfélfogadást. A lakossági visszajelzések pozitívak a hivatal mun-

kájával kapcsolatban – árulta
el Mazzag Géza, Vasboldogasszony polgármestere.
Vasboldogasszonyban ez
eddigi idõszakban tizenöt
(Folytatás a 2. oldalon)

Meghívó!
Az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás és
Nagypáli Község Önkormányzata
2013. március 9-én (szombaton) 13 órától a nagypáli
közösségi házban

termelõi borversenyt

rendez, melyre tisztelettel meghívom!
Nevezési díj: 500 Ft/fõ
A borversenyen részt vehet minden tulajdonos, aki a 16
település területén szõlõbõl készített bort állított elõ.
A versenybe való benevezés és a borminták átvétele a
helyszínen 13.00 órától 14.00 óráig lehetséges. A nagy
érdeklõdésre való tekintettel kérjük, hogy minden termelõ
pincénként max. két mintával (1 fehér,1 vörös)
képviseltesse magát a versenyen. A résztvevõk a
borversenyen elért fokozatú oklevelet vehetnek át.
A legjobbnak ítélt vörös- és fehérborok tulajdonosai külön
jutalomban részesülnek.
A fent megnevezett településekrõl a borversenyen nem
résztvevõ termelõket is szeretettel várjuk!
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
Köcse Tibor
elnök
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A nevét tanulgatják, az ügyfelek elégedettek vele
Új hivatal Vasboldogasszonyban, Gõsfán
(Folytatás az 1. oldalról)
alkalommal volt ügyfélfogadás,
és már volt olyan nap, amikor
tizennyolcan keresték fel a hivatalt. Az eddig eltelt másfél
hónapban fõként szociális
ügyekben fordultak az ügyintézõkhöz, így például foglalkoztatást helyettesítõ támogatásért, ápolási díj ügyében,
közgyógyellátási igazolvány felülvizsgálatáért, rendszeres vagy
rendkívüli segély ügyében, lakásfenntartási támogatásért és
felsõoktatási igazolásért az egy
háztartásban lakókról.
– Mindkét helyen biztosított a személyre szabott ügyintézés, amikor csak az ügyfél és
az ügyintézõ van egy légtérben. Az ügyintézésrõl folyamatos nyilvántartást vezetünk, így
bármelyikünk van itt, minden
ügyben képben vagyunk. Most

indul az adózási idõszak, így
hamarosan gépjármûadó ügyekben, majd az áprilistól induló
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kérdésekre is számítunk.
Fontos változás, hogy a segélyeket nem visszük házhoz,
hanem a hivatalban fizetjük ki,
melyrõl mindenki tájékoztatást kap. Ennek elõnye, hogy
ügyintézõinket is jobban megismerik, akikhez bátrabban
fordulnak majd kérdéseikkel is
– fejtette ki Szita Gabriella
aljegyzõ. A hivatalok mûködéséhez mindkét helyen rendelkezésre állt a technikai háttér, Nagypáli önkormányzata
pedig külön szolgálati személygépkocsit vásárolt, melylyel a dolgozók mobilitását
biztosítják.
A Zalaegerszegi Járási Hivataltól keddenként települési

ügysegéd áll a lakosság rendelkezésére, aki Vasboldogaszszonyban 10-12 óra között,
Gõsfán 13-15 óra között tartózkodik. Gõsfán szintén pozitívan értékelik a változást, mely
a gazdálkodás szempontjából
is kedvezõ a településre nézve.
– Nagyon elégedettek vagyunk az új hivatal munkájával, a dolgozókkal sûrûbben
találkozunk, és helybe jönnek
hozzánk. A székhelyhivatal
mûködéséhez egy fillérrel sem
kell hozzájárulnunk. A régi
rendszerhez képest az állam
nagyobb részben veszi ki a

részét a hivatali költségek finanszírozásából. Ugyanakkor a
gépjármûadó 60 százaléka, és
a személyi jövedelemadó fennmaradó része elkerült az önkormányzatoktól – számolt be
Farkas Tiborné, Gõsfa polgármestere.
A települések elégedettek a
Pethõhenyén korábban már
bevált hivatali modellel, melylyel Vasboldogasszonyban és
Gõsfán is hatékony munka
folyik, és a városkörnyékben
más hivatalok ugyancsak éltek
ezzel a lehetõséggel.
Pataki Balázs

A borversennyel kezdõdik

Kistérségi Vásár Egerváron
Az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás és Egervár
Önkormányzata
2013. március 23-24. között megrendezi a
XIII. Kistérségi Vásárt
Helye: Egervári László Általános Iskola, Egervár
2012. március 23. Szombat
10,00 óra: Köszöntõt mond:
Szijártó József polgármester
Köcse Tibor, a társulás elnöke
Vigh László országgyûlési képviselõ
A vásárt megnyitja:
Manninger Jenõ,
a Zala Megyei Közgyûlés elnöke
10.30 óra: Vásárdíjak átadása
11.00 óra: Szakmai elõadás
Témája: „Élményturisztikai, Színházi, Kulturális,
Oktatási és Látogató központ az Egervári- NádasdySzéchényi Várkastélyban” projekt bemutatása
11.00 órától induló közönség programok
Kiállítók bemutatkozása, vásári akciók
Kulturális programok a vásár színpadán
Kézmûves foglalkozások, tojásfestés. Lufi hajtogatás
Véradás, vérnyomás és vércukorszint mérés és tanácsadás
Kürtõs kalács, vatta cukor
14.00 órától Kulturális programok
16.00 órától Sztárvendég: Nagy Zsoló
2013. március 24. Vasárnap
10.00 órától induló közönség programok
Kiállítók bemutatkozása, vásári akciók
Gyermekeknek szabadtéri programok
14.00 órától kulturális programok a vásár színpadán
16.00 óra: Sztárvendég: Kredenc Együttes
Tombolasorsolás
17.00 óra Ünnepélyes vásárzárás

Tavaly Gõsfa volt a kistérségi borverseny házigazdája.
Február elsején a nagypáli társulás elnöke felvetette az
közösségi házban tartotta so- egyesületté való átalakulás
ros ülését az Észak-Nyugat gondolatát. Ez a változtatás elZalai Kistérségi Társulás ve- sõsorban az egyszerûbb mûködési és a kedvezõbb pázetõsége.
Az elmúlt idõszak esemé- lyázati lehetõségek miatt lennyeit áttekintve Köcse Tibor el- ne célszerûbb. A résztvevõ
nök és Szijártó József, a házi- polgármesterek elfogadták Kögazda település polgármeste- cse Tibor javaslatát.
Tájékoztató hangzott el két
re kiemelte a III. Egervári
közelgõ program, a kistérségi
Adventi Vásár sikerességét.
A 2013. évi költségvetés és borverseny, illetve a vásár elõmunkaterv elfogadása után a készületeirõl is.
A társulás idei fontosabb rendezvényei:
Kistérségi borverseny:
március 9., Nagypáli
Kistérségi napok és vásár:
március 23-24., Egervár
Kistérségi túraverseny:
június 8., Zalaszentiván
Kistérségi ifjúsági és kulturális
találkozó:
június 22., Gõsfa
Kistérségi nyugdíjas találkozó: késõbb kijelölendõ idõpontban
Kistérségi vers-, mese,
prózamondó verseny:
november, Alsónemesapáti
Pálinkaminõsítõ verseny:
november, Vasboldogasszony
Kistérségi adventi vásár:
december 14., Egervár
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Régi fényében tündököl majd
Májustól fogadja a látogatókat az egervári várkastély
Magyarországon az elsõ
olyan jellegû kiállítással várják
a látogatókat Egerváron, ahol
nem hagyományos tárlatvezetés lesz, hanem vision guide-s
tárlatokat láthat a közönség. Ez
nem jelent mást – mondta Szijártó József polgármester –,
mint azt, hogy úgynevezett
okos telefonokat helyeznek el,
amit a kezébe kap a belépõjegyet megvásárló látogató és
az alapján ismerheti meg a vár-

kastély egészének látnivalóit,
történetét.
Szijártó József kihangsúlyozta: a vár élményturisztikai
központként mûködik a jövõben, nem pedig építészeti látványosságként. A falkutatás és
a régészeti kutatás egyébként
nagyon fontos eleme volt a kivitelezésnek, ezt megmutatni
azonban képtelen az üzemeltetõ, ezért úgy döntöttek, hogy
ezeket az anyagokat foyama-

Télûzés Egerváron
Szijártó József (középen) tájékoztatja a sajtó képviselõit a felújításról.

Február 15-én, péntek délután az iskola tornatermében
tartották farsangi mulatságukat az óvodások. Egyedi, ötletes jelmezekbe bújva adták elõ
mókás, dalos összeállításukat a
csoportok. A mûsor végén
minden kisgyermek megkapta
a meglepetéscsomagját. A szülõknek köszönhetõen rengeteg házi finomság került az
asztalokra.

A falatozás után a versenyjátékoké volt a fõszerep, ahol kicsi
és nagy egyaránt megmérettetett.
Ovisok és szüleik ugyanolyan
nagy lelkesedéssel vettek részt
a feladatokban, ahogy a képen
látható kötélhúzás is bizonyítja.
Kellemes idõtöltés volt
mindannyiunk számára.
Bangó Zoltánné,
Peresztegi Szabina
óvodapedagógus

HarmonikÁcs Együttes
magyarnóta mûsora

Érdeklõdni: 06 - 20 - 336 5202
Hagyárosbörönd, Fõ út 37.
kocsishuszonhat@freemail.hu

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

tosan videon vetítik majd a
várkastélyt látogatók számára.
A polgármester szerint fontos kiemelni, hogy több éves
szünet után ismét lesz egervári
várszínház. Az elõadások minden esztendõben nagy népszerûségnek örvendtek az egész
megyében.
A várkastély felújítása a tervek szerint 2013. április 30-án
fejezõdik be, egy projektzáró
értekezlet és egy ünnepélyes
avatás követi majd, és azt követõen áll a látogatók rendelkezésére.
A rossz idõjárás miatt egyetlen projektelemmel csúsztak

meg a kivitelezõk, de a parkoló az átadás idõpontjára
elkészül. Közel 100 gépkocsinak lesz helye. A várkastélyban szállóvendégként 82
fõnek tudnak helyet biztosítani.
Az Egervári Várkastély azzal
a nem titkolt céllal indította el
saját facebook-os oldalát, hogy
az érdeklõdõk és a helyben
élõk tájékozódhassanak arról,
hogy miként is halad a rekonstrukció. Minden információ
ezen az oldalon megtalálható mondta Szijártó József polgármester.
Odonics - Zsuppán Beáta
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Civilek bálja Kemendolláron
Elkezdõdött a Dollári Esték programsorozat

Felavatták a Civil Szervezetek Otthonát.
Elkezdõdött a Dollári Esték
programsorozat Kemendolláron. Elsõ alkalommal, február
4-én a megújuló közigazgatásról tartott tájékoztatót dr.
Koczka Csaba, a Zalaegerszegi Járási Hivatal vezetõje. Következõ hétfõn Fülöp András
erdõmérnök, területi erdõfelügyelõ az erdõ- és vadgazdálkodásról, jogokról és kötelezettségekrõl beszélt a megjelenteknek. A Vöröskereszt
kemendollári alapszervezete
15-iki taggyûlésén beszámoltak a tavalyi munkáról és az
idei célokról, feladatokról.
Február 18-án az önkormányzat tartott közmeghallgatást,
melyen ismertették a tavalyi
gazdálkodást, és elfogadták a
2013-as költségvetést. Ez alkalommal tettek esküt a Kemendollár Község Polgári Védelmi Szervezet tagjai is. Február 23-án a Civil Szervezetek
Estéje egyfajta elismerés volt
mindazoknak, akik 2012-ben a
faluért tevékenykedtek. A bál
elõtt ünnepélyesen átadták a
faluházban felújított teret,
mely a jövõben a Civil Szervezetek Otthonaként is funkcionál. Az új fényében már
minden igényt kielégítõ épületrészben jócskán benne van
a munkája a lakosságnak, melyet a nyolcvanas évek óta már
hatodik alkalommal újítottak fel.
– Az átalakítások mindegyike szükségszerû volt, s
célunk, hogy az új épületrészt
minél tovább megõrizzük, vigyázzunk rá. A közösségi munka mellett 90 százalékos pályázati támogatást is sikerült nyerni a felújításra. Ez a helyiség
külön bejárattal rendelkezik,
és a tornaszoba mellett helyet
kapott öltözõ, zuhanyzó, mellékhelyiség és tároló is. Egész
évben talán észre se vesszük,
hogy mennyien teszünk a

faluért. A mai estére kiküldött
140 meghívó elárulja, hogy
nem kevesen – árulta el elõzetesen Koronczi László polgármester.
Az estére a község fiataljai
négy táncot és egy jelenetet
gyakoroltak be, melyet már a
részben vállalkozói támogatásból vásárolt új hangosítás mellett mutattak be a megjelenteknek.
– Az önkormányzat nevében megköszönöm, amit a
múlt évben Kemendollárért
tettetek. Jöttetek önként, munkát felajánlva, vállaltatok kötelezettséget, felelõsséget, képeztétek magatokat. Táncot,
színdarabot mutattatok be,
bontottatok és építettetek falat, kivágtatok és ültettetek fát.
Minden településnek a lehetõségei és elvárásai között
összhangot kell teremteni. Közösen összefogva az önkéntesség jegyében eddig is ennek
megfelelõen cselekedtünk. Takarékosan, de jól gazdálkodtunk, veletek és értetek egyaránt, és ehhez mérten tervezünk a közigazgatásban
megtörtént átszervezés után is
– szólt a hallgatósághoz Koronczi László. A település elsõ
embere külön megköszönte a
Vöröskereszt helyi alapszervezetének a programoknál nyújtott háttérmunkáját, kiemelte
az önkéntes tûzoltók példamutató tevékenységét, és a
kemendollári véradások eredményességét. Elismerõen beszélt a településszépítõ munkáról, a kulturális csoportok
tevékenységérõl és kiemelte
Molnár Martinát, aki a súlyemelõ ifjúsági Eb-n a 6., az ifjúsági vb-n 7. helyezésével országon túli megbecsülést szerzett. A község pályázatot adott
be az ollári településrészben
az 1800-as években épült ha-

Jó hangulatú bálban szórakoztak…
rangláb felújítására, és környezetének megszépítésére, és
tavasszal tovább folytatnák a
futballpálya környékén már
elkezdett parkosítást.
A február után a március is
tartalmasan telik majd Kemendolláron: 10-én nyugdíjas
találkozót, 17-én borversenyt,

22-én húsvéti kézmûves foglalkozást tartanak. A bormustrára aznap 14.30-tól várják a
mintákat.
Pataki Balázs
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.

Farsang meglepetésekkel Lakhegyen

A lakhegyi Erdõszéli Óvoda idei farsangi karneváljára
2013. február 16.-án, szombaton került sor. Az ovisok nagyon szép, ötletes jelmezekben mutatkoztak be (képünkön). Vidám versikéket, dalokat mondtak farsang alkalmából, télûzõként. Az anyukák
körében ismét szervezõdött
tánccsoport! Apácashow és
charleston szerepelt az idei
produkciójukban.
A mûsor után megkóstolhatta mindenki azokat a finomságokat, melyeket a szülõk hoztak, illetve a helyben
sütött farsangi fánkot.
A délutáni program közös
játékkal folytatódott, mely so-

rán kicsik és nagyok versenyezhettek fánkevésben, kötélhúzásban, „pénzkeresésben”,
zsákban ugrálásban. Minden
résztvevõ kivette a részét a
versengésbõl, vidámságokból!
A gyermekek ezután zsákbamacskát választhattak, farsangi
kiegészítõket, kalapokat is vásárolhattak kedvük szerint.
Ezúton szeretnénk megköszönni a szülõknek, vendégeknek mind azt a sok támogatást,
amellyel hozzájárultak a rendezvény sikeréhez! A tavaszi
hónapok rendezvényeire, udvari bútorokra szeretnénk fordítani a bevétel összegét.
Újvári Katalin
óvodavezetõ
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Talán a kopóréteget felújítják
Néhány százezer kilométert már kocsiztam szeretett
megyénkben, túlzás nélkül állíthatom, hogy ismerem valamennyire az útviszonyokat.
Zalaszentivánt elhagyva, Pethõhenyére tartva a közúti Zala-híd minden bizonnyal a megye legrosszabb állapotú szakaszai közé tartozik.
A Magyar Közút Nonprofit
Zrt.-nél is tisztában vannak a
tarthatatlan helyzettel. Márfi
Péter, a társaság Zala megyei
üzemeltetési és fenntartási osztályának munkatársa szerint
napokon belül elvégzik azt a
kátyúzást, amit ilyenkor, tél
idején el lehet végezni. A híd
burkolatának rossz állapotára a kihelyezett tábla is figyelmeztet.
– A híd felújításra szorulna,
de a kivitelezés a forrásoktól is
függ – mondja Márfi Péter. –
Ebben az évben talán a kopóréteg cseréjére kerülhet sor.
Megnehezíti a helyzetet, s lényegesen növeli a költségeket,

A korábbi mély kátyukat átmenetileg betömködték.
hogy egy volt, úgynevezett öszvér hídról van szó, amelynél
minden hídfõnél (8-9 ilyen található – a szerk.) van dilatáció. Ezért csak külsõ vállalkozó
bevonásával lehet a felújítást
elvégezni, ami – mint már említettem – lényegesen növeli a
költségeket.
Idõközben a Magyar Közút
munkatársai elvégezték a hídon az ígért kátyúzást.
E.E. A híd burkolatának teljes felújítása pénz kérdése.

Farsang a nemesapáti Vackor oviban

Ötletes jelmezekbõl nem volt hiány.
Vidám zsivaj töltötte be a
nemesapáti kultúrházat február 11-én, húshagyókedd elõt-

ti utolsó farsangi napon. Sikerült kicselezni a tél utolsó támadását és az influenzajár-

honlapját,

ványt, így teljes létszámban,
összesen 31-en vehettek részt a
gyerekek a mulatságban. A

programot Gáspár Zoltánné
polgármester asszonyunk is
meglátogatta.
A megjelenteket egy kis
mûsorral is meglepték az ovisok, dalokat, táncokat, medvetáncoltató játékot és egy mesét
adtak elõ.
A mûsor végeztével a
szülõket is megtáncoltatták,
majd süteménnyel jóllakottan
folytatták a mulatságot délig.
Ebéd után a gyerekek
„tollasbálban” pihenték ki fáradalmaikat.
Bartl Andrea Anna
Vackor Óvoda

Keresse idén 24 éves kiadónk
ahol naprakész hírekkel, riportokkal, háttérinformációkkal várjuk olvasóinkat!
Valamennyi újságunk (Zalatáj, Lenti és Vidéke, Zalalövõ és Környéke, Dél-Zala Murahíd, Szentgrót és Vidéke,
Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala) körzetébõl találhatnak friss írásokat, s olvashatják nyomtatott lapjainkat!
www.zalatajkiado.hu • Kattintson ránk!
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Alibánfaiaktól alibánfaiaknak
Programdús február a településen

A tollfosztással egy régi hagyományt élesztettek fel az alibánfai faluházban.

Sömenek István plébános és Bangó Lajosné a közönség soraiban.

Programokban bõvelkedett
a február Alibánfán. A hónap
második napján a falu lelkes
asszonyai a faluházban felelevenítették a tollfosztás hagyományát, melyhez a jó hangulatot frissen sütött pogácsával
és forralt borral alapozták
meg. Mivel még maradt fosz-

borversennyel összekötve. Elõször Cziráki Imre polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd külön üdvözölte a
település rangidõs lakosát,
Bangó Lajosnét, aki idén júliusban tölti be a 99. évét.
– Alibánfaiaktól alibánfaiaknak. Idén is nagy elszántsággal
készültünk erre a napra, mindenkinek megvolt a feladata. A
fellépõk mûsora is nagy sikert
aratott, pedig elõzetesen keveset próbáltak együtt. A szereplõk közé idén olyanokat is
sikerült megnyerni, akiket régóta szerettünk volna, így egy
különleges produkciót kapott
ajándékba a hallgatóság. A
meghívottak több mint fele tudott eljönni, akik így is megtöltötték a termet – említette
Cziráki Imre polgármester.
A fellépõk között a Lila
Akác Dalkör, a Margaritas
Táncsoport produkciói és a
helyi gyerekek versei és furulyajátéka szórakoztatta a megjelenteket, s üde színfoltja a
mûsornak Kondor Anita slágercsokra is. A megjelenteket
köszöntötte Sömenek István
érseki tanácsos is, aki elismerõ
szavakkal illette a mûsor szereplõit. A szórakoztató prog-

tatlan toll, így február 23-án is
összejöttek a lányok és asszonyok egy jó hangulatú délutánra.
Február 9-én a már hagyománnyá vált kocsonyabált tartották a falu polgárõrei, rá egy
hétre pedig a település idõs
lakosait ünnepelték meg egy

Jelmezes délután Vöcköndön

A gyerekek ötletes jelmezekbe öltöztek.
Tavaszváró programra invitálta a fiatalokat február
16-án a település kultúrházába
a vöcköndi önkormányzat és
a Fiatal Családosok Egyesülete. A rendezvényre a felnõttek süteményekkel készültek, a tucatnyi gyermek pedig
jelmezeikkel a tél búcsúztatására.
A kis létszámú településen
ez a program is szolgálta a
hagyományok felelevenítését,
és azt a célt, hogy progra-

mokkal a fiatalok kötõdjenek
falujukhoz. A rendezvényen a
kis község egyharmada részt
vett, a tucatnyi jelmezesek és
segítõik oklevelekkel, illetve
édességekkel
gazdagodtak.
Március 2-án a település
szépkorú lakosaié volt a fõszerepet, õket köszöntötték egy
hagyománnyá vált ünnepség
keretében. Errõl a rendezvényrõl következõ számunkban tudósítunk.
-pb-

ramot a közönség folyamatos
tapssal jutalmazta, melyért cserébe finom vacsorát kaptak a
szépkorúak. Eközben már elkezdõdött a bormustra, ahol
Sipos János, Szabó Gyula és
Németh István ízlelgette az
alibánfai hegy levét, majd harmonikaszóval, jókedvû beszélgetésekkel zárult a tartalmas
délután.
Alibánfán február 22-én
tartották a már hagyománnyá
vált véradó délutánt. A településsel kapcsolatos hír, hogy
TÁMASZ által a település húsz
lakosa jutott adománycsomaghoz, melyek az önkormányzat
közvetítésével jutottak el a
családokhoz. Idén március 15én a falu fiatalsága fog megemlékezni a forradalom és szabadságharc hõseirõl, melyre szeretettel várják a lakosságot is.
Pataki Balázs
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
Múlt havi számunkban
megjelent írásunkban természetesen az alibánfai Lila
Akác Dalkör tagjai szórakoztatták a nagykapornaki otthon lakóit.

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

www.zalatajkiado.hu
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Baba-tanya Alsónemesapátiban

Sikeres pályázat eredményeként 2012 májusában elindult a Baba-tanya elnevezésû
program Alsónemesapátiban.
A gyermekek és szüleik minden hónap elsõ hétfõjén találkoznak.
– Eleinte csak Alsónemesapátiból és a szomszédos Nemesapátiból jöttek a szülõk
gyermekeikkel. Aztán egyre
gyakrabban találkoztunk édesapákkal, nagymamákkal, távolabbról érkezõ barátokkal is –
mondta Frigyné Böröndy Rita
védõnõ, a projekt házigazdája.
A rendezvények állandó
vendége Kovács Kata, aki „Zenebölcsi”-t tart a gyermekeknek, akit egy kis beszélgetésre
kértünk fel.
– Két gyönyörû gyermek –
Benedek és Luca – édesanyja,
énektanár, karnagy és zenepedagógus vagyok – kezdte bemutatkozását Kovács Kata, aki
a Zalaegerszegi Városi Vegyeskar karnagya, a Hevesi Sándor

CZOTTER
IRODATECHNIKA
Zalaegerszeg,
Gyimesi u. 36.
Másológépek,
egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung
pénztárgépek,
kellékanyagok értékesítése
és szervize.
Másológépek bérelhetõk.
Tel.:
06-92/320-258; 06-20/9510-824

7

Észak-Nyugat Zala

Színház korrepetitora. Mellette
Nagykanizsán a piarista gimnázium drámatagozatán tanít
hangképzést és a megye több
pontján zenés gyermekmûsorával szórakoztatja a gyermekeket és szüleiket.
– Honnan jött a zenebölcsi
ötlete?
– Elsõ gyermekem, Benedek születése után is – mint,
ahogy egész addigi életünkben
– rengeteg zenét hallgattunk,
de nagyon sokat énekeltünk is
neki. Ahogy cseperedett, egyre
több és több mondókát és dalt
tanítottunk neki, de zavart,
hogy sokszor nem jutottak
eszembe a dalok szövegei vagy
a dallamai. Állandóan mondókás és daloskönyveket vásároltam és tanulmányoztam,
hogy következõ alkalommal
mit fogok neki tanítani. Ekkor
jött a gondolat, hogy ez biz-

tosan sok anyukának nehézséget okozhat, ha énekszakos
tanárként nekem is. Így közvéleménykutatást
tartottam,
hogy van-e igény ilyen jellegû
foglalkozásra, és mivel Zalaegerszegen nem mûködött hasonló, elindítottam ez elsõ
csoportomat. Azóta is sikeresen mûködnek ezek a foglalkozások, és büszkeséggel tölt
el, hogy most már több mint
300 gyermek zenei nevelését
indítottam el sikeresen.
– Milyen visszajelzéseket
kap?
– Ezek nagyon pozitívak,
ezért is van az, hogy most már
6 éve tartok ilyen programokat a megye több pontján.
Rengeteg dalt és mondókát
tanulunk, amiket a gyerekek az
évek folyamán nagyon jól
elsajátítanak. A zene elõsegíti a
gyermekek érzelmi fejlõdését,
a zenei hallás, éneklési készség
elindítását, a beszédkészség
alakulását, a szép kiejtést, a
szavak megértését... Van olyan
baba, akinek a Kata volt az elsõ
szava. Azt hiszem, ezt nem
kell magyaráznom, hogy milyen jól esik.
– Mi a véleménye az apáti
Baba-tanyánkról?
– A Baba-tanya a legjobb
hely a kisgyermekeknek és
anyukáiknak, ahol egy zárt közösségben, családias környezetben tudják havonta megbeszélni a dolgaikat, tapasztalatokat cserélni és örömmel
tölt el, hogy a gyermekek zenei nevelésében én is közremûködhetek.

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Pista bácsi …
Gondolom sokan boszszankodtak a hó miatt ezen
a télen. A sok hó, a közlekedési nehézségek mindenki
életét megkeserítették. De
tudok valakit, aki minden
évben várja a havat. Õ Pista
bácsi. Mosolyogva nézi a
nagy havat. Fia még a 90-es
években kiment külföldre,
a tengerentúlra. Mindig küldött valamit haza. 10 éve
Pista bácsi legnagyobb döbbenetére egy motoros szánt
kapott. Nézett egy nagyot,
pislogott kettõt, majd beletörõdõen gondolta:
– Legalább ebbõl nincs
még egy otthon. A fia pár
nap múlva hívta, hogy kipróbálta-e az ajándékát. Pista bácsi mentegetõzve mondta a telefonba: – Hát tudod,
eddig még nem esett hó. De
amint esik, ki fogom próbálni!
Az elsõ télen alig volt
hó. A következõ évben egyszer – 3 cm. Más már lehet,
hogy régen eladta volna a
közel 1 millió forintos motoros szánt, de Pista bácsi
nem tette, mert nem tudott
volna a fia szemébe nézni.
Ezért bízott a következõ télben. 4 év múlva leesett a hó,
nem is kevés. Pista bácsi
örült. Mi viszont nem!
Éppen ekkor kellett leszállítanunk a konyhájukat.
Nem volt egyszerû a hófúvások miatt az alig letakarított
utakon közlekedni. A helyszíni szerelés közben beszélgettünk. A felesége ekkor mesélte el a motoros
szán történetét. Pista bácsi
meg is mutatta. Szinte új
volt, annak ellenére, hogy
már 6 éve gyártották. Nagyon lelkes volt és mosolygott, mert régen látott fia
ajándékát végre használhatja. Azóta ha nagy hó esik,
eszembe jut Pista bácsi –
aki ennek biztosan örül –
és a bosszankodás helyett
lassan én is mosolygok…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Helytörténeti gyûjtemény Egerváron

Béresné Dormán Ibolya féltett kincseivel.
„Õrizd nemzeti múltunk
emlékeit úgy,
hogy bennük újulj magad is,
újrateremtve Hazánk”
(Keresztury Dezsõ)
A község múltjába, még élõ
hagyományaiba kalauzolja a
látogatót az Egervári Földpince helyiségében elhelyezett
helytörténeti
–
néprajzi
kiállítás.
Falusi vendégfogadóként
szakmai tapasztalatszerzõ tanulmányutakon nagyon sok
helyen láttam helytörténeti néprajzi gyûjteményeket.
Elhatároztam, hogy szülõfalumban, Egerváron én is szeretnék egy állandó gyûjteményt valahol létrehozni. A
Földpince helyisége nagyon

ideálisnak bizonyult ennek
megvalósításához, az önkormányzat pedig nagyon pozitívan állt az elképzeléshez. Köszönet a segítségükért!
A gyûjteményt a község lakóinak, a helyi nyugdíjas klubnak, a földpince elõzõ gondnokának tárgyi ajándékaiból
és saját tulajdonú tárgyaimból
állítottam össze.
Amikor kezembe veszek
egy-egy tárgyat, tartogatom a
kezemben egy kicsit, az máris
mesél annak használójáról. Elmeséli hányszor vette kérges
kezébe a gazdája, mennyi öröme, búja, fáradtsága volt. E tárgyaknak jók a rezgéseik, szeretek közöttük lenni és tapasztalatom szerint más emberek is így viseltetnek irán-

tuk. Valószínû kellemes emlékeket idéznek fel bennem is
ezek a régi tárgyak.
A községben élõ családok
közül szinte mindenkinek volt
szõlõterülete, köztük a mi
családunknak is. Gyermekkoromban szüleimmel sokszor
meg kellett másznunk a „Gotthárd kaszálót”. Elfáradtunk mire felértünk. A domb tetején
volt egy óriási szelídgesztenye
fa, ott mindig megpihentünk
egy kicsit. Egész nap dolgoztak, de mégsem panaszkodtak,
szerették azt, amit csináltak,
szorgalmasak voltak, mint
minden magyar ember.
A teljesség igénye nélkül a
gyûjteménybõl pár tárgyat
megemlítenék. Darálók, kukoricamorzsoló, zsomborok, hurkatöltõk, faszenes vasaló, régi
képek, tejes köcsögök, faragott
lábú gyönyörû asztal, tükör,

kópic, régi koffer, hímzett és
horgolt textíliák, szõttes terítõk, luszter lámpa, tejes kannák, és sorolhatnám tovább. A
konyharészlet a múlt század
emberének mindennapi tárgyi
világába enged bepillantást.
A gyûjtemény ékes darabjai
a bortárolás, borkészítés, a szõlõmûvelés kellékei.
Helyet kaptak – a népi paraszti gazdálkodás a térségünkre legjobban jellemzõ
szõlõ- és gyümölcstermesztésre emlékeztetõ tárgyak mellett
– a régi kismesterségek eszközei is.
A helytörténeti gyûjtemény
megtekintése után érdemes
egy sétát tenni a Földpince
épületét körülölelõ szépen
gondozott szabadidõ parkban,
ahol bográcsozásra, grillezésre
és kemencében sütésre van
lehetõség.

Szeretettel várjuk a kedves
látogatókat!
A gyûjtemény megtekintése ingyenes,
az alábbi telefonszámon kérhetõ:

06-30/ 755 4472
Béresné Dormán Ibolya

Emlékezz ember...

Nagy Imre temetkezési vállalkozó
temetkezési szolgáltató tevékenységemet megkezdtem

Teljes körû szolgáltatásaim:
ØHalottszállítás (bel-és külföldi, éjjel-nappali ügyelettel)
ØKoporsós és hamvasztásos temetések felvétele és
teljes körû adminisztrációs ügyintézése
(anyakönyveztetés, újsághirdetés feladás, búcsúztatás szervezés,
koszorú, sírcsokor rendelése)

Elérhetõség (éjjel-nappal):
Telefon: 0036-30-8349980
e-mail: imretemetkezes@gmail.com

Nagyböjt elsõ vasárnapján,
a déli szentmise keretében részesültek a hívek Vöcköndön a
hamvazás szertartásában.
A Hamvazószerdán megszentelt hamuval Sömenek

István lelkipásztor keresztet
rajzol a hívek homlokára, e
szavak kíséretében: „Ember,
emlékezz rá, hogy porból vagy
és porrá leszel”.
H.L.
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Gébárt-táborban az apáti diákok Iskolanyitogató Nemesapátiban
Február derekán kétnapos
táborozáson vettek részt az
alsónemesapáti és nemesapáti fiatalok, tanáraikkal, mentoraikkal egyetemben Zalaegerszegen. A huszonöt tanuló
Pesti Tímea és Major Zsolt
mentorok vezetésével ismerkedett meg a konfliktusok kezelésének lehetõségeirõl. Az

egész napos elfoglaltság után a
társaság vízbe csobbant, a
gyerekek legnagyobb örömére
esti fürdõzés is szerepelt a
programok közt.
A második nap közös filmnézés volt; az Életrevaló címû
keserédes vígjátékot tekintették meg a tábor lakói.
-háel-

Nagyon tartalmas és változatos tevékenységekbõl álló délelõttöt tölthettek február egyik szombatján a Maci és Vackor ovisok
szüleikkel, óvónõikkel együtt a
leendõ tanítóikkal, társaikkal a
nemesapáti általános iskolában.
Fotó: Balaton József
Fontos téma volt a konfliktusok kezelése.

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

um

ik
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ng

Hu

Nagylengyel

Az
„Iskolanyitogató”
programsorozat egy állomása volt ez, mely a továbbiakban is kölcsönös intézménylátogatásokból, közösen
szervezett programokból áll
majd.

FELHÍVÁS

A nemesapáti Szülõföldemért Alapítvány azzal a kéréssel
fordul Önhöz, hogy személyi jövedelemadója 1%-nak a felajánlásával segítse és adományaival továbbra is támogassa az
alapítvány falufejlesztési munkáját.
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az elmúlt évben
támogatták SzJA 1%-ának felajánlásával, melybõl 96.370 Ft-t
kapott alapítványunk.
Terveink szerint tovább folytatódik a „malom” környékének parkosítása, a temetõ kapujának megújítása és egyéb
faluszépítési munka.
Kérjük, ha fenti célokkal és azok érdekében végzett
tevékenységünkkel egyetért, lehetõsége szerint befizetett
adója 1%-ának felajánlásával segítse a kitûzött célok elérését.
SZÜLÕFÖLDEMÉRT ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁMA:

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon:
92/380-037, 30/3358-311

Vörös tojótyúkok
március 16-tól
házhoz szállítással
eladók: 700 Ft/db
Zalaboldogfán: 650 Ft/db

További információ: 06-30/851-0452 • 06/30-682-3217
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Avarégetés vagy más megoldás?
Az avarégetés sajnos nálunk
„népbetegség”! Nagyon sokan
nem tudják, nem látják át, hogy
ez mennyire káros környezetünkre és az emberi egészségre. Nem csak zavaró, például szellõztetéskor a nyitott
ablakon betódul a füst, a bûz,
vagy a kiterített ruhákat belepi
a korom, hanem sokkal súlyosabb problémák is jelentkezhetnek! Ha bárkit megkérdeznénk arról, szeretné-e, hogy családjában, környezetében olyan
egészségügyi problémák jelentkeznének, mint a légúti megbetegedések, az asztma, az allergia vagy a legsúlyosabbak
egyike, a rák, akkor biztosan nemet mondana. De erre senki
sem gondol, amikor meggyújtja
azt a tüzet. Persze mondják: „régen is égettek…” „Az iskolában
még azt tanultuk, hogy a kártevõk ellen csak így védekezhetünk.”
A válasz erre: igen, régen is
volt rá példa, csak sokkal kisebb mértékben, mert voltak
háziállatok. A fûkaszálékot feletették az állatokkal, az avar
egy részét alomnak is használták, a gallyakat összegyûjtötték
és a sparhertben tüzelték el,
azon fõztek. Felhasználtak mindent, és ami szerves hulladék

keletkezett, azt is nagyrészt a
trágyadombra vitték, mert minden udvarban volt trágyadomb,
ahol állatok voltak, akkor az
volt a komposztdomb.
Most nézzük meg azt, hogy
milyen anyagok, gázok szabadulnak fel, ha meggyújtunk egy
átlagos kerti tüzet, melyben
vegyesen van fûnyesedék, avar,
gallyak és más, a kertben talált
hulladékok.
A nagyfokú szennyezést az
váltja ki, hogy mivel nedves
(van úgy, hogy esõs napok után
tüzelnek), sokszor zöld részek
is belekerülnek a kupacba, az
égés alacsony hõmérsékleten
megy végbe és nem tökéletes
az oxidáció. Ezen kívül vannak
olyanok is, akik nem csak kerti,
hanem háztartási hulladékot is
belekevernek az égetnivalóba,
ami kifejezetten mérgezõ gázok felszabadulását idézi elõ!
Egy tanulmány szerint 100
kilogramm vegyes hulladék elégetésekor 5-7 kg szénmonoxid, 3,3- 4,9 kg 10 mikrométernél kisebb levegõben lebegõ
részecske, 1,5-2 kg különbözõ
szénhidrogén származék, 20
gramm nitrogén-oxid, 3,6 gramm
metil-etol-keton, 3,3 gramm
etil-benzol, 6,8 gramm sztirén,
3,3 gramm fenol, 0,45 gramm

Emlékezés Reményik Sándorra

dibenzo-furán, 0,06 gramm
benz-a-pirén.
Mit okoznak ezek a vegyületek? Anélkül, hogy részletezném, csak felsoroljuk: fejfájás,
émelygés, szédülés, látás- és
halláscsökkenés, asztmás roham, légúti irritáció, szív- és érrendszeri zavarok, rákkeltõ,
öröklõdõ genetikus károsodások, tüdõvizenyõ, az immunrendszer károsodása, károsítja
a központi idegrendszert, hatással van az emberi reprodukcióra, ha születés körül kerül
be a szervezetbe, egy életre
megváltoztathatja a hormonok
termelését.
Megéri mindezt kockáztatni?
Van más megoldás a kertben keletkezõ hulladékok eltüntetésére!
A komposztálás
A kertben keletkezett öszszes szerves anyag (lomb, avar,
gallyak, gyommaradvány, fûkaszálék, az összes zöldséghulladék, sövények, bokrok nyírásából származó nyesedék, zöldségtisztítás hulladéka, ételmaradék (zsírok, olajok, szószok
stb.), húsmaradékok, kávézacc,
gyümölcshéjak, fahamu, papírhulladékok) komposztálható.
Tévedés az az állítás is, ami
szerint a diófa, tölgy, gesztenye
levele nem komposztálható. Tény,
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hogy ezen fák levelei nehezebben bomlanak le és friss
állapotukban más növények
számára növekedésgátló anyagokat tartalmaznak, de komposztálódva használhatók. Ezeket sem kell elégetnünk, külön
kezeljük õket és hosszabb ideig
legyenek a komposztálóban,
akár másfél-két évig.
Az eljárás során az elhalt
növényi részeket mikroorganizmusok bontják le a növények
számára közvetlenül felvehetõ
tápanyagokra. A keletkezõ,
visszamaradó anyag pedig nem
más, mint a humusz. A humusz
a földi élet egyik meghatározója, ha a talajban nincs vagy
kevés a humusz, akkor az
élettelené válik. Humusz nélkül a növények nem jutnak
megfelelõ táplálékhoz, a talaj
tömörödött kõzetté válik,
nem képes megtartani a vizet,
a tápanyaghiányban szenvedõ
növények védtelenek lesznek, megbetegszenek, kiszáradnak, elpusztulnak. Ez történik most a mai monokultúrás
mezõgazdaságban, ahol nincs
szervesanyag visszapótlás, így
csak vegyszerekkel tudják a
megfelelõ terméshozamokat
biztosítani, ami tudvalevõ,
hogy mennyire káros mind a
környezet, mind az ember
számára!
A komposztálás nem ördöngösség! Ennek részleteirõl egy
késõbbi számunkban olvashatnak.
Halász Elemér
Takács Sándor
(Nemesapáti)

Elméleti és gyakorlati ismeretek tárháza
60 éves a TIT zalai szervezete

Zalaszentivánon emlékmûsorral emlékeztek Reményik
Sándorra. Az 51 éves korában
elhunyt erdélyi költõnek tizenhárom verseskötete jelent
meg. A zalaszentiváni IKSZT
közösségi termében a megemlékezés a székely-himnusz eléneklésével kezdõdött. A Tõzike Népdalkör (képünkön) által tolmácsolt irodalmi mûsorból megtudhatták a jelenlévõk,
hogy verseiért és szenvedésekben tisztult életéért szerették
õt értõ kortársai; és az emlékét,
poetizmusát tovább éltetõ mai
versszeretõk.

Formai szempontból voltak
nála nagyobb mesterei is a
verselésnek a magyar lírában,
de kevesen voltak, akik ennyire
természetes hangon tudtak volna annyi értékes gondolatot és
nemes érzelmet közvetíteni,
mint õ.
Az erdélyi magyar költõ verseit angol, cseh, francia, lengyel, német, olasz, román, svéd,
szlovák és horvát nyelvre fordították le. Az emlékmûsor végén
a szervezõk teával és pogácsával vendégelték meg a jelenlévõket.
H.L.

A Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat az 1841-ben alapított Magyar Természettudományi Társulat, valamint az 1901ben alakult Társadalomtudományi Ismeretterjesztõ Társulat jogutódja. A tudományos ismeretek
közvetítésében szerves szerepet
betöltõ intézmény zalai ügyvezetõ igazgatója, Rózsás Csaba
foglalta össze e nagy múltú, értékteremtõ munka fõ vonulatát.
– 1953. november 29-én alakult meg a Zala Megyei Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat, amely 1990 óta egyesületi
formában, önfenntartó szervezetként mûködik. Az önfenntartás kényszere miatt a tevékenység eltolódott a hagyományos ismeretterjesztéstõl az
iskolán kívüli felnõttképzés,
szakképzés felé, amelynek következtében 2004-tõl TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és
Szakképzõ Egyesület néven
végzi munkáját. Egyesületünk
az egyik jelentõs felnõttképzési
intézménnyé nõtte ki magát az
évek során. Az elmúlt évtize-

dekben sikerült megõriznie
pénzügyi stabilitását. A saját bevételekbõl jelentõs összegeket
fordítottunk a hagyományos
ismeretterjesztésre és a tehetség gondozására is. Tavaly az
általunk szervezett és lebonyolított felnõttképzésben több,
mint 1000 fõ vett részt. OKJ-s
szakképesítést 450-en szereztek, ebbõl 120 fõ munkanélküliként, munkaerõ-piaci képzésben részesült. A hagyományos ismeretterjesztés keretében 302 elõadást tartottunk
szerte a megye településein,
melyeket több mint 10 000 érdeklõdõ kísért figyelemmel.
2013-ban is meghatározó tevékenysége egyesületünknek – a
változó törvényi feltételekhez
alkalmazkodva – a felnõttképzés. Idén a TIT zalai szervezetének 60. évfordulója jelenti
az esztendõ egyik hangsúlyos
programsorozatát intézményünk
életében: „3x60”- elnevezéssel,
amely 60 évet, 60 helyszínt és
60 elõadást foglal magába.
Török Irén
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Újjászervezõdik a Páter Fit-Well Nagypáli
Elõzõ számunkban egy rövid hírben már beszámoltunk
róla: átalakul megyénk egyedüli NB I-es nõi labdarúgó csapatának vezetõsége. Errõl és a
jövõbeni elképzelésekrõl tartottak sajtótájékoztatót február 13-án Nagypáliban.
Az értekezleten elhangzott:
az önkormányzat fõtámogatóként továbbra is a csapat mellett áll, viszont a szakmai feladatokba továbbra sem avatkoznak be. Az egyesület leköszönõ elnökasszonya, Vincze Sándorné a jövõben tiszteletbeli elnökként segíti a csapatot, helyét Simon Attila alpolgármester veszi át. Simon
Attila kiemelte, megtisztelõnek érezte a felkérést, melyet
örömmel vállalt el. Szeretnének még inkább nyitni a falu és környék lakossága felé,

Kostorják Zsolt, Kenesey Tibor, Köcse Tibor, Simon Attila és Péter Zoltán a sajtótájékoztatón.
más sportágakat is meghonosítani. Céljuk a saját sportcentrum kiépítése, melyhez keresik a pályázati lehetõségeket. A
jövõben nagyobb szerepet szánnak az utánpótlásnak, ezért
szeretnének minél több játé-

Közösen ápolták a hagyományt

Tollfosztást tartottak (képünkön) Vasboldogasszonyban január 30-án. Az eseményt
a faluházban rendezte a Vasboldogasszonyi Szépkorúak
Klubja, ahol a helyiek mellett
az egervári szabadegyetemistákat is meghívták, hogy
együtt töltsenek el egy vidám
délutánt. Munka közben hol
nótákkal, hol pedig régi történetekkel szórakoztatták egymást a résztvevõk. Még Mazzag Géza polgármester is
kipróbálta ezt a régi tevékenységet, és nem is kellett neki
sok idõ, hogy ráérezzen az
„ízére”.
A szorgos kezeknek köszönhetõen gyorsan elfogyott
a toll, és üresek lettek az aszta-

lok. Ez az állapot azonban nem
tartott sokáig, mert a házigazdák hamar megtöltötték különféle ételekkel és italokkal. A
régi idõket felidézve még kukoricalepényt is lehetett kóstolni, ízletes szilvalekvárral.
Egy tangóharmonika is elõkerült, melybõl Darók József csalogatott elõ szebbnél szebb
dallamokat. Nem is bírták
sokáig ülve a résztvevõk, így a
tollfosztásból egy táncos délután kerekedett.
Az este közeledtével a vendég szabadegyetemisták is
elköszöntek, de a két klub abban megegyezett, hogy a kialakult jó kapcsolatot a jövõben
tovább fogják ápolni.
Gy.G.

kost kinevelni a felnõtt csapat
számára.
A klub szerkezeti modellje
is átalakul, a menedzsmentbe
a csapatot eddig is támogató
Páter Fit-Well mellé további tíz
sportszeretõ vállalkozót szeretnének megnyerni. Az egyesület az egyéni támogatók mellett pályázati forrásokra is számít, és a labdarúgás mellett
más szakágakat is szívesen látnak a klubon belül. Légpuska
lövészetben, maratoni tájfutásban eddig is országos elismeréseket értek el a településen
élõ versenyzõk és a karate is
egyre népszerûbb.
A futballklubot az év végéig szakmai tanácsadóként az
egykori sokszoros válogatott
Kereki Zoltán segíti, akinek
egyik segítõje a kispadról távozó Péter Zoltán lesz, másik
tanácsadója a bajnokság kezdetére válik ismertté. Vezetõedzõként az eddig kapusedzõként tevékenykedõ Kostorják
Zsolt viszi tovább a csapatot,
akinek segítõjét még keresi a
klubvezetés. Az utánpótlás felkarolására Kenesey Tibort, az
egervári iskola igazgatóját kérték fel.
– A csapat egyszer már
megmutatta, hogy a középmezõny is elérhetõ. A városi
sportegyesületekkel együttmû-

ködve a térség meghatározó
sportegyesülete
szeretnénk
lenni – emelte ki Köcse Tibor,
Nagypáli polgármestere.
A téli szünet a játékoskeretben is változásokat hozott, a
tanulmányait Szombathelyen
végzõ Vörös Viktória a Viktória-Trend Optika FC-hez, Vas
Valentina és Koltai Alexandra
a zalaegerszegi Police Ola LSK
egyesületébe távozott, Horváth
Kitti anyai örömök elé néz.
Visszatért a csapathoz Ciprusról Soproni Krisztina, felépült
térdsérülésébõl Németh Erika.
A klub folyamatosan tárgyal játékosok kölcsönvételérõl, így a
Viktória-Trend Optika FC-tõl
érkezhet két játékos kölcsönbe.
– Az öthetes felkészülésünket alapul véve a bennmaradás
elérhetõ, szeretnénk elkerülni
az osztályozót is. A bajnokság
március 9-én vagy 16-án indul.
Az alapszakaszból három mérkõzés van hátra, az MTK-val
idegenben, az Újpest ellen itthon, és a Szeged ellen idegenben játszunk – mondta
Kostorják Zsolt vezetõedzõ.
A csapat jelenleg az osztályozót jelentõ 9. helyen áll a
bajnokságban. A kiesõhelyen
álló, 10. helyezett Nyíregyháza
már korábban visszalépett a
küzdelmektõl.
Pataki Balázs
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Keressük Mogyit!
A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI:

Keressük Mogyi névre hallgató kutyánkat!
Egerváron tûnt el karácsonykor. 1 éves, fekete-sötétbarna színû kan kutya.
Jellegzetes ismertetõ jele egy kék nyakörv és a farka az átlagosnál rövidebb.
Aki befogadta, vagy tud róla valamit, kérem hívja a
30/517-8651-es telefonszámot!
A megtaláló jutalomban részesül!

HOLLÓKÕ HÚSVÉTKOR
Márc. 31.
9.900 Ft/fõ
BENELUX körutazás tulipánvirágzáskor
Máj. 10-15.
104.900 Ft/fõ
BAJOR KASTÉLYOK (PÜNKÖSD)
Máj. 18-20.
45.900 Ft/fõ
RÓMA-ORVIETO-TIVOLI-ASSISI
Máj. 23-27.
79.900 Ft/fõ
BULGÁRIA körutazás-fürdõzéssel
Jún. 22-29.
99.900 Ft/fõ
Észak-Olasz tóvidék és mûemlékvárosok
Jún. 12-16.
73.500 Ft/fõ
PÁRIZS gazdagon Versailles-Disneyland
Júl. 16-21.
96.900 Ft/fõ
SVÁJC gazdagon
Júl. 30-Aug. 4.
119.900 Ft/fõ
Örömmel tájékoztatjuk kedves Utasainkat, hogy
megjelent 2013. évi programfüzetünk, ami honlapunkról is letölthetõ. Keresse belföldi és egynapos programjainkat is. Elõfoglalási kedvezmény
március 31-ig.
Részletes információért keresse a Zala Volán Utazási
Irodákat:
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716
Keszthely: 83-511-231
Hévíz: 83-540-399
Lenti: 92-551-061
www.zalavolan.hu/utazási _iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

Zalaegerszeg
Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Nagykanizsa
Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

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

Hévíz
Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Lenti
Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

Zalaszentivánon
25-35 kg körüli húsfajta süldõk,
négyesmentes állományból 700 Ft/kg
100-130 kg-os minõségi hússertések
élve: 500 Ft/kg, hasítva: 700 Ft/kg
Érdeklõdni: 30/478-6485

1,8 méter

Kályhakész, száraz tûzifa
raklapos hálós csomagolásban megrendelhetõ
a kemendollári fafeldolgozóban
Tölgy
csertölgy
akác

23 000 Ft/rakat

vegyes tûzifa 20 000 Ft/rakat
1,2 méter

A kiszállítás 15 km-en belül díjtalan, nagyobb távolságra önköltséges áron történik.
Rendelésfelvétel: 30/901-9797; 30/640-5408

