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Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása támogatásával

Madarak, íjak és agarak
Solymásztalálkozó Nagypáliban
Második alkalommal rendezték meg a háromnapos
Nemzetközi Magyar-Arab Solymásztalálkozót, melynek leglátványosabb elemei május 25én Nagypáliban elevenedtek
meg. A rendezvényt a GöcsejHegyhát Leader Egyesület, a
Magyar Solymász Egyesület és
Nagypáli Község Önkormányzata közösen szervezte. Elõször
Köcse Tibor, a házigazda polgár-

mester, Bolek Zoltán, a Magyar
Iszlám Közösség elnöke, és
H.E.Nabeel bin Khalaf bin
Ashour, Szaúd-Arábia nagykövete köszöntötte a megjelenteket.
A térség településeirõl és az
arab országokból idesereglett
vendégek elsõként az íjászat rejtelmeibe
kapcsolódtak
be,
melyhez a Kanizsa Íjász Egyesület nyújtott útmutatást. A természetes anyagokból készült

Társulásban maradni, egyesületbe lépni?
Januárban már témaként felmerült, hogy a több, mint 7 ezer
fõs lakosságszámmal rendelkezõ
Észak-Nyugat Zalai Kistérségi
Társulás a jövõben más szervezeti formában folytassa tevékenységét. Azóta többször is tanácskoztak a tagtelepülések polgár-

mesterei, de megoldást mindeddig nem sikerült találni. A döntési határidõ közelségére való tekintettel május 28-ára rendhagyó
ülést hívott össze az elnökség.
– Ebben a formájában a társulás arra nem alkalmas, hogy
(Folytatás a 10. oldalon)

Ismét megcsodálhattuk a sólymokat Nagypáliban.
különbözõ tradicionális íjak,
technikák, anyagismeret mellett
az érdeklõdõk megismerkedtek
az olimpiai, lovas, vadász és csigás íjjal is, utóbbi akár 300
km/órás sebességgel is képes
kilõni a vesszõt.
Az Innovációs Ökocentrumban ezután a megéhezett ven-

dégek az udvari kemence melegében készült ételekkel laktak
jól, s ebéd után az Országos
Agarász Egyesület (OAE) agárfuttatásával folytatódott a program. A tenyésztõk jóvoltából a
kíváncsiskodók megismerkedtek a magyar, olasz, orosz és
(Folytatás a 2. oldalon)

Zalaszentivánon
Zalaszentivánon
25-30 kg-os minõségi húsmalacok
négyesmentes állományból,
június végi elvitellel elõjegyezhetõk.
Ár: 700 Ft/ kg
Érdeklõdni: Hegyi József • 30/478-6485
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Madarak, íjak és agarak
Solymásztalálkozó Nagypáliban
(Folytatás az 1. oldalról)
tuareg fajtákkal, melyekre egyaránt jellemzõ, hogy áldozatukat sosem tépik szét, csak addig
érdekli õket a zsákmány, amíg
megfogják. A kutyák alig várták,
hogy futhassanak az alkalmi
nyúl, vagyis zacskó után, a nézõknek pedig az OAE elnöke,

lel tudjuk õket jutalmazni. Magyarországon
vándorsólyommal, Feldegg-sólyommal, északi
sólyommal dolgozhatunk, illetve használhatunk még karvalyt,
héját és szirti sast. Szeretnénk
tradicionális fajokkal, így turulmadárral, vagy más néven kerecsensólyommal foglalkozni,

A kutyusok között többen kedvencre találtak.

Az íjászati bemutató korhû jelmezekben zajlott.

Sikere volt az idei rendezvénynek is.
Törökországból is érkeztek érdeklõdõk, így az arab országokkal szoros kapcsolatot kialakító
Bolek Zoltán is elégedettségét
fejezte ki.
– Sajnos az Emirátusokból
érkezõ delegáció kint maradt,
de így is többen vagyunk, mint
tavaly. Elõzõ napokon voltunk
Budapesten és Sümegen, de az
itteni a leglátványosabb program. A külföldi kapcsolat eredményeképp a vendégeink céget
vesznek, és szeretnének itt elkezdeni egy beruházást. A Nyu-

gat-Európából, Amerikából érkezõ muszlimok a jó vendégszeretet miatt otthon érzik magukat itt, a mi feladatunk, hogy
bemutassuk nekik azonos gyökerekrõl eredõ kultúránkat – számolt be Bolek Zoltán a rendezvény sikerérõl, eredményekrõl.
A színes program mûvészeti
csoportok mûsorával, esti piknikkel zárult.
Pataki Balázs
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.

Csodálattal szemlélte a közönség a madarakat.
Keresztes János mutatta be az
állatokat. Elhangzott, hogy magyar agár bírja leginkább a
hosszú távon zajló vadászatot,
így ha elõfordul, hogy eltûnik a
kutya, akkor nem kell keresni,
mert ugyanazon az úton haza is
talál. Más jellegû vadászatot lehet ûzni idomított madarakkal,
errõl a kutyabemutatót követõen
bizonyosodtak meg a vendégek.
– Tegnap már volt bemutató
a külföldi vendégek számára,
ma magyar érdeklõdõk ismerhetik meg a madarakat. 12 madarat hoztunk, õk lényegében
vadállatok, így meggyõzõen kell
õket motiválni, hogy azt tegyék,
amit mi szeretnénk. Pozitív élményekkel és a teljesítményüknek megfelelõ mennyiségû étel-

de hazánkban nincs rá engedély – tudtuk meg Gasztonyi
Dánieltõl, a Magyar Solymász
Társaság elnökétõl, aki feleségével együtt afrikai uhubaglyokkal is elvarázsolta a közönséget.
– Nagyon tetszik a program,
kár, hogy az unokám nem tudott eljönni. Nagyon érdekes
volt az íjászat történelmi áttekintése, szép dolgokat kínálnak
a kézmûvesek is. Egész nap kint
vagyunk a bemutatókon, lehet,
hogy estig maradunk - árulta el
Ferge Lászlóné Klári, aki a
Nagypáli Lakóparkból sétált át
férjével a programokra.
Az õszi elsõ rendezvény
után a második solymásztalálkozóra már Líbiából, Tuniszból,
Szaúd-Arábiából, Szudánból,

Tartalmas kikapcsolódást jelentett a program.
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Összefogással teszik élhetõbbé a hegyet
Kemendollár a hajdani két
település egyesítésével rendkívül nagy földterület birtokosává vált. Így bár közúton nem,
de földjei által határos Vasboldogasszonnyal, Pakoddal,
Gyûrûssel és Nemesapátival
is. Ezáltal az egykori lakott
területek helyén elterülõ erdõk, szõlõhegyek, szántóföldek megközelítése, az odavezetõ utak karbantartása rendkívül komoly feladat.
– A Zalai-dombság egyik
legszebb része terül el nálunk,
melynek szépségét manapság
is óvnunk kell. A 60-80 évvel
ezelõtt lakott hegyoldalban közel száz család tudott megélni,

ezen a részen akkortájt öt kútból nyerték a vizet. Az elmúlt
évtizedek változásokat hoztak:
az ottani lakók beköltöztek a
falvakba, a hegyi területek mûvelése háttérbe szorult. Pincék
tömege lett elhagyott, mára
alig száz gazda maradt meg
a szõlõhegyen – mondta Koronczi László polgármester.
A településnek ebben a
gazdasági és kihasználtsági
helyzetben is rendben kell tartania a több kilométernyi hegyi utat, mely komoly feladatot
ad az önkormányzatnak. A Kemend-hegyen található kápolna és az egykori vár romjainak
szomszédságában számos gaz-

Megnyerték a kihívást!
Alibánfa ötödik alkalommal idén is elindult a Kihívás
Napja országos szabadidõs
programjának 700 fõ alatti
települései között. A zalaiak az
elsõ hely megszerzésének reményében vágtak neki a megmérettetésnek. A településen
május 22-én már hajnalban
elkezdték az egész napon át
tartó mozgást:
– Reggel 6 órakor tornával
indítottuk a napot, s közben a
buszmegállóban várakozókat
is megmozgattuk. Utána elõkerültek az ugráló kötelek, a hullahopp karikák és dartsoztunk,
ping-pongoztunk és többen
asztali fociban, sakkban versenyeztek. Átjöttek a zalaszentiváni óvodások, akikkel ügyességi gyakorlatokat végeztünk
és kötélhúzás, kosárlabda, lábtenisz, foci és tánc szerepelt a
programban. Egész nap fociztunk és délután szemetet is
szedtünk, ami dupla pontot

ért. Közben bálát gurítottunk,
bicikliztünk, rollereztünk és
volt zsákban futás is. Este
masszírozás, gyógytorna és
zumba várja a felnõtteket.
Addig mozgunk, amíg el nem
érjük az elsõ helyet, de este
kilencig minden program számít – számolt be a majd' kéttucatnyi mozgásformáról a verseny hajrájában Bangóné Könye Krisztina fõszervezõ.
A program adminisztrációját Kósáné Németh Klára végezte, a lebonyolításhoz szükséges anyagiakat az Alibánfa Fejlõdéséért Közalapítvány biztosította. Az eredményeket óránként kellett jelenteni, és képekkel dokumentálni. Délután 3
órakor még a harmadik helyen
állt a település, de aztán megérkeztek a munkából a felnõttek
és az idõsebbek, akik segítségével estére kategóriájában
Alibánfa lett a legsportosabb!
-pb-

Az ovisok is kivették a részüket a gyõzelembõl.

A hegyi utak rendben tartása egész évben fontos feladat.
da mûveli földjét. Az önkormányzat a gazdákkal együttmûködve minden tavasszal
összefog, illetve nagyobb menynyiségû csapadék lehullása
után is igyekszik az utak járhatóságát biztosítani.
– Idén tavasszal több száz
köbméter homokos földet, beomlott löszfalat raktunk helyre, és tisztítottunk meg a belógó ágaktól, fáktól. Egyes helyeken 6 méteres magasságból
dõltek be fák, 10 méteres oldalfalak indultak meg. A hegyi
tulajdonosok, önkormányzati
dolgozók, közmunkások heteken át közös munkával tisz-

tították meg, rakták rendbe a
horhosokat, az ún. Bögötehegy útjait. A munkák nem
kevés pénzt emésztenek fel, de
az értékmentést mindenképpen folytatni szeretnénk, s talán törekvéseink eredménye,
hogy egy-két fiatal újra a szõlõtermesztés felé fordult. Ahol
jobb az út, ott több a mûvelt
terület is. Reménykedünk abban, hogy az emberek újra
megtalálják az értékét ennek a
csodálatos környezetnek, amely
megannyi történelmi emléket
és lehetõséget rejt magában számolt be a polgármester.
Pataki Balázs

www.zalatajkiado.hu
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Újraéledhet a Cságoly malom

Fotó: www.zalamalom.hu
Az egykori malom képe 1959-bõl.
Az 1800-as évek végén az
akkori Zala megyében mintegy
200 gõz- és vízimalmot tartottak
számon. Az 1960-as évekbeli
szabályozásakor a Zala folyót új
mederbe terelték, ezzel lehetetlenné tették a malmok mûködését, esetleges késõbbi helyreállítását. Az épületeket nagyrészt
elbontották, és az enyészet megtette hatását az eltelt évtizedek
alatt. Száz éve épült, és mintegy
ötven éve hagytak fel a mûködtetésével annak a vízimalomnak
is, ami Pethõhenye határában
állt, és az általa termelt árammal
el tudták látni a szomszédos
településeket is. A napokban Budapestrõl Karsai Katalin és
Karsai Csaba, a projekt befektetõi és kivitelezõi háttér képviseletében érkeztek, és ismertették elképzeléseiket az ÉszakNyugat Zalai Kistérségi Társulás soros ülésén megjelenõ polgármesterek elõtt.

– Négy éve kezdtünk el foglalkozni a témával, és kerestünk
egy olyan települést, amely egy
törpe vízerõmû, illetve egy megújuló víz energiával foglalkozó
létesítmény fenntartását támogatná. Felhívást tettünk a Vas és
Zala megyei önkormányzatok
irányába, néhány település visszajelzett, és végül Pethõhenyére
esett a választás. Levéltári dokumentációk alapján ismerjük a
malom egykori állapotát. Egyeztetõ tárgyalásokat követõen Pethõhenye képviselõ-testülete, polgármestere kérésének megfelelõen, eredeti állapotába kívánjuk
állítani az 1963-ban berobbantott Cságoly malmot. A malom
projekt reintegrációhoz vállaltuk
a megfelelõ szakhatóságok engedélyeinek beszerzését, és kutató
munkát végeztettünk a projekt
megvalósításhoz. Felvettünk a
kapcsolatot a szakhatóságokkal,
akik elmondták, hogy a hatályos

törvények betartásával elvileg
nincs akadálya a megvalósításnak. A projekt kivitelezése, beruházási költségeinek biztosítása a mi feladatunk. Jelenleg különbözõ környezetvédelmi vizsgálatokat, hatástanulmányokat
kell készíttetni. A malom egykor
nyolc garaton õrölt, két, egyenként 100 lóerõs turbinája ma az
egész települést ellátná árammal. Jelenleg nincs olyan eljárás,
ami alapján vízimalmot lehet
Magyarországon létesíteni, így
egy meglehetõsen hosszú engedélyeztetési eljárásba kezdtünk,
melyet az önkormányzat segítségével már elindítottunk. Az országban található összes meder
állami tulajdonban van, így elég
összetett folyamat, összesen 48
különbözõ engedélyeztetési eljárást kell lefolytatni. A projekt
megvalósításhoz felkértünk a
Budapesti Mûszaki Egyetem Vízmérnöki Tanszékét, reményeink
szerint segíteni tudják a projekt
mielõbbi megvalósítását. A Cságoly malom reintegrálása Pethõhenyén munkahelyeket teremt,
és hozzávetõleg 600 ingatlant
tud ellátni energiával. Pontos
adatokkal a végleges tervek elkészítését követõen tudunk szolgáltatni. Pályázati lehetõség egyelõre nem nyílt számunkra. Az

2013. május
építés négy hónapot vesz igénybe, fontos szempont, hogy mely
évszakban kezdõdnek a tereprendezési munkálatok. Lehetõséget adunk a környék településeinek a projekthez való csatlakozásra, egy mindenki számára
kedvezõ megállapodással. A Cságoly malom, reményeink szerint,
2014-ben megépülhet. Keressük
a lehetõséget arra, hogy az elõállított energiából igény szerint
részesedni tudjanak a projekt
résztvevõi – ismertették elképzelésüket a befektetõi háttér
képviselõi, a majdan létrejövõ
Cságoly Malom Kft. képviseletében, mellyel kapcsolatban felmerült térségi konzorcium létrehozása is.
Az Európai Unió ökológiai
hálózata, a Natura 2000 támogatja az elképzeléseket, amelyeknek köszönhetõen megtisztulhat
az elhanyagolt Zala part, és az
õshonos halfajták, a küsz, a vörös szárnyú keszeg és a csuka is
megfelelõ életteret kaphatnak a
Balatonba kerülés elõtt. Pethõhenye település Zala parti részének természeti rehabilitációja a térség településeinek utat
mutathat, egyes szakaszokon további fejlesztéseket eredményezhet, adott esetben befektetési
lehetõséget, energiaforrást is jelenthet. A falvak polgármesterei
üdvözölték az ötletet, és a projekt képviselõivel további tárgyalásokat szorgalmaztak.
Pataki Balázs

Gyermeknap Kemendolláron

Túra motorosoknak
Vezetéstechnikai és tájékozódási túrát rendeztek motorosok
számára Egerváron. Az eseményt a Zalai 76-os Motoros
Egyesület és a rendõrség balesetmegelõzési osztálya közösen
szervezte. A túrán 5 fõs csapatok
indultak, és a közel 100 kilométeres táv során Vas és Zala megye számos települését érintették. A verseny most azonban
nem a gyorsaságról, hanem az

ügyességrõl és a figyelemrõl
szólt. Az állomásokon motorral,
majd kerékpárral is végig kellett
menni az akadálypályákon, de
egy KRESZ-teszt is várt a
résztvevõkre.
A szervezõk minden motorost vendégül láttak egy tál babgulyásra, majd kihirdették a végeredményt, melyen a helyieket
is a soraiban tudó „2. csapat”
bizonyult a legjobbnak.

Mutyi bohóc mûsorán mindenki jót derült.
A gyermeknap a világ sok
országában ünnep, Kemendolláron minden évben május utolsó
hétvégéjének egyik napján örvendeztetik meg a gyermekeket,
s olyankor az egész nap róluk
szól. Idén május 25-én délután
gyûltek össze a fiatalok, hogy a
számukra szervezett programokon játszanak, versenyezzenek,
barátkozzanak.
– Elõször kötélhúzás, zsákban futás tette próbára a gyerekeket, majd a helytörténeti kiállítás tárgyai közül kellett felismerni a megjelölteket. Az
egyes állomáshelyeken pattogatott kukoricát kellett szívószállal
átrakni a tálakba, kellett még
lufit borotválni, százlábúzni és

rendeztünk pudingevõ-versenyt
és kötélhúzást is. A kicsiknek
színezés, kirakózás és aszfaltrajz
volt a feladat és számukra kézmûves foglalkozást szerveztek –
árulta el a programmal kapcsolatban Szabóné Baján Erzsébet szervezõ, a mûvelõdési ház
vezetõje.
A rendezvényre közel 50
gyerek jött el, közülük sorsolással döntöttek, hogy ki kivel
alkotja a négy versengõ csapatot.
A versengés alatt az anyukák a
Vöröskereszt helyi alapszervezetének tagjaival közösen palacsintát és lángost sütöttek, a gyermekeket koraeste Mutyi bohóc
mûsora szórakoztatta.
p.b.

2013. május
Mintegy 40 reneszánsz bútor érkezett az egervári várkastélyba az elmúlt hetekben
– tájékoztatott Szijártó József,
a település polgármestere.
A várkastély megújításának
mintegy 600 millió forintos
uniós projektjének részeként
szállították a korhû bútorokat
Egervárra. Az eredeti berendezések tökéletes másolatait kizárólag élõ munkával, kézzel
készíthették el a szakemberek,
ami azt jelenti, hogy semmilyen gépi csiszolást, vagy más
technológiát nem használhattak – fogalmazott a polgármester.
A bútorokat korabeli metszetek és rajzok alapján készítették el, ami pályázati elvárás
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Reneszánsz bútorok a várkastélyban
is volt a tervezõk és a gyártók
számára – mondta Szijártó
József.
A munkát már tavaly befejezték a közbeszerzési pályázaton nyertes kivitelezõk, azonban a várkastély felújítási munkálatai és az idõjárási viszonyok csak nemrégiben tették
lehetõvé, hogy a bútorokat le
is szállítsák a helyszínre. A
polgármester hozzátette azt is,
hogy 2 nagyméretû szekrény
még nincs az egervári várkastélyban, mert súlya miatt egyelõre technikai okai vannak az
elhelyezésnek.

Az édesanyák napja volt

Reneszánsz trónszékek…
Külön reneszánsz és barokk kiállító terem lesz a várkastélyban. A korhû berendezés része a projektnek, mintegy 100 millió forintos költséget képvisel.
Szijártó József kihangsúlyozta azt is: a korhû bútorok elkészítésének pályázati kritériuma

volt, hogy kizárólag Ybl-díjas
építészek és tervezõk jelentkezhettek a munka elvégzésére.
Az egervári várkastély várhatóan július közepén nyitja
meg kapuit újra a látogatók
elõtt, miniszteri látogatással
egybekötve.
Odonics Zsuppán Beáta

Határjárás a Villámvágta-kereszthez
A lakhegyi Erdõszéli Óvoda Anyák napi ünnepségére május 5.–én, vasárnap került sor.
A gyermekek mesedramatizálással, versekkel, dalokkal köszöntötték édesanyjukat. A nagy-

mamák is szép számmal eljöttek, meghatódva fogadták a virágokat kis unokáiktól.
Ez a nap az édesanyáké.
Mindnyájan ünneplõbe öltöztettük a szívünket!
Újvári Katalin

Határjáró-keresztutat tartottak a nemesapáti Villámvágtakereszt tövében. A májusi esõ
(amely aranyat ér) ellenére is
szép számmal kérték Isten áldását és segítségét kétkezi munkáikra, terményeikre az egybegyûltek.
Az ünnepség a Magyar
Himnusz közös éneklésével
vette kezdetét, majd Sömenek
István lelkipásztor (képünkön) és Simon Istvánné kántor kérte a Mennyei Atya közbenjárását: Itt a tavasz, fák rügyeznek. Áldd meg a mi vetésünket! Búzánk-árpánk aratásra, hadd szökjön fel dúsan,

szárba! Az árpatábla szélén lévõ, hét évvel ezelõtt felújított
keresztnél a kegyeletes szertartás a Szózat eléneklésével ért
véget.
A zarándokok ezt követõen
a hegyi hajlékokhoz vonultak,
ahol a gondos gazdák „hamarsátrak” alatt fogadták õket. Itt
mutatkozott be a nagyközönségnek a nemrégiben alakult
ApátiCitera Szakkör, tagjai zalai népdalcsokorral kedveskedtek a vendégeknek. Az immár
hetedik alkalommal megtartott „keresztbúcsú” agapéval
ért véget.
-háel-
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Pünkösdi házi színház Alibánfán

A közönség jól szórakozott és már várja a folytatást.
Pünkösdhétfõn este az alibánfai Ripacsok Amatõr Színtársulat bemutatóját tekintette meg a közönség a helyi faluházban. A csoport mottója egy
Shakespeare idézet: „Színház
az egész világ, és színész benne minden férfi és nõ. Fellép
és lelép: s mindenkit sok szerep vár az életben.” A színtársulat tagjai szeretnek néha kiszakadni a hétköznapi szere-

pükbõl és valaki más bõrébe
bújni, ha csak egy rövid idõre
is egy színdarab erejéig. A szereplõk és a szervezõk nagy
odaadással és örömmel készültek erre az estére, a felkészülés
vidáman telt, senki sem érezte
tehernek a szereplést. A közönség négy színdarabot látott, melyekben egyaránt szerepelt gyerek, fiatal, felnõtt és
szépkorú is.

Elsõ színdarab a Padok címet viselte. Hat kulcsos gyerek
jobb elfoglaltság híján a parkban tölti szabadidejét, amíg a
szülõk munkában vannak.
Megtudhattuk, hogy mire nem
képes hat unatkozó gyerek!
Második darab a Kutyabaj,
olyan kutyákról szól, amelyeket a „gazdik” kiraktak. Megtudhattuk a beszélni tudó kutyáktól, hogy mi a véleményük
errõl és magáról az emberrõl.
A harmadik darab a Helén, s a
tehén avagy gyalog mint Balogh címet kapta, melyben a
bonyodalmat az okozta, hogy a
gazda meg akart szabadulni a
nem éppen elsõ osztályú tehenétõl, egy anya pedig a kissé

már koros lányát próbálta
férjhez adni. Ehhez még társult egy fiatal idegen és egy
kicsit bolondos kocsis is. Negyedik darabból megtudhatjuk, hogy mi történik, ha az
amúgy cserfes kislányt elküldik a szülei a tehetõs nagynénihez egy kis anyagi segítséget kérni és ott a kislány
elkezd beszélni.
A darabokat Magyar Zsófia
és Nagy Viktória vitte színpadra, õk koordinálták az egész
mûsort az ötlettõl a megvalósításig. Az elõadások a közönség
körében nagy sikert arattak, a
szünetekben a Crossroads –
West Dance Tánciskola tagjai
hip-hop táncot adtak elõ.

Egervár segített!
Megújították a buszvárót Pózván

Gobelin kiállítás
– a nemesapáti templomban
Pünkösd elõnapján, a kettõszázhatvan éves nemesapáti
plébánia-templomban szentmise keretében került sor Berta Ferenc gobelin-képkiállítására. A Hit Évéhez kapcsolódó
ünnepi istentisztelet a mai, és
az õsrégi (Boldogasszony…)
Magyar Himnusz közös éneklé-

sével ért véget; amely után agapéval várták az érdeklõdõket a
nemesapáti közösségi házban.
A nyolcvanöt éves „fonalfestõ” mester munkáit június közepéig tekinthetik meg az érdeklõdõk a nemesapáti római katolikus plébánia-templomban.
H.L.

Ismét van tetõ a buszmegállón.

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

Egykoriban a 74-es fõút átépítését követõen buszöblöt
ugyan kialakítottak a várakozók számára Zalaegerszeg pózvai városrészében, de megálló
nem volt az adott helyszínen.
Egervár
önkormányzata,
akkor még az elõzõ polgármester szorgalmazására (Németh Gotthárd József – a szerk.) –
úgy döntött, hogy egy buszvárót létesít azoknak, akik például Egervárról és környékérõl járnak dolgozni a külsõ
kórházba, valamint a pózvai
szociális otthonba, illetve gyermekotthonba – mesélte az
elõzményeket Szijártó József,
Egervár polgármestere.
A buszváró kitelepítése akkor mintegy félmillió forintjába került Egervárnak, melyhez

a város is hozzájárult a költségek 10 százalékával.
A téli és kora tavaszi idõjárási viszontagságok azonban
ennek a buszmegállónak a tetejét beszakították és a dolgozók újra „fedél nélkül” maradtak a várakozási idõben.
Ekkor ismét lépett az egervári önkormányzat és a beszakadt tetõt a saját költségvetésbõl megcsináltatta, hogy ezzel
is védjék azt a csaknem 50 embert, akik a környékrõl naponta járnak dolgozni Pózvára –
mondta el Szijártó József.
A polgármester tájékoztatott arról is, hogy a buszmegálló tetejének megújítását szintén saját költségvetésükbõl finanszírozták mintegy 50.000 Ft-ból.
Odonics Zsuppán Beáta
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Lakásszínház Alsónemesapátiban
A Harangláb Egyesület tagjai szeretik a színházat, színházbérletesként többen is rendszeres nézõi az elõadásoknak.
A Hevesi Sándor Színház intimebb, kevesebb nézõt befogadó különleges színterekben elgondolkodtató darabokkal szólítja meg látogatóit. Többen
megnéztük a Stúdió Színpad, a
beavató színház és a lakásszínház elõadásait. Így vetette fel
egyik társunk, hogy a Prah c. komédiát akár Apátiban is megnéznék olyanok is, akik ritkábban
mennek be a városi színházba.

A Prah házhoz jött, sõt
olyan volt, mintha mi is itt laknánk ebben a konyhában idõtlen idõk óta. Hámozzuk a
krumplit, fõzzük a vacsorát, és
zsörtölõdünk az emberünkkel,
mert ezt szoktuk meg. Morgunk, elégedetlenkedünk még
akkor is, ha nincs rá okunk.
„Csak hatszáz milliót? Mások
többet szoktak nyerni!” – ágál a
Nõ a lottónyeremény hallatán,
mintha direkt ellenükre fizetnének most csak ilyen „keveset”. Éppen most, pont velük,
mintha mindenki összeeskü-

Nyelvtanfolyam Egerváron
Teltházat vonzott a vidékre költözött színház.

Alapszíntû nyelvtudás elsajátítása a cél.
Egy TÁMOP-os pályázat sikeressége tette lehetõvé azt,
hogy Egerváron a felnõttképzés keretein belül megoldhatják az angol nyelvtanulás.
Szijártó József polgármester elmondta: 12 fõvel indult
el az angol nyelvtanfolyam a
településen néhány héttel ezelõtt. A háromszor 30 órás
képzésen résztvevõk minden
egyes 30-as blokk végén vizsgát tesznek és beszámolnak az
idegennyelvi tudásukról.
A harmadik vizsga után – teszi hozzá Egervár elsõ embere
– egy tanúsítványt kapnak a résztvevõk, ami nem egyelõ a nyelvvizsgával, de egyfajta visszajelzést
jelent azoknak, akik a munka mellett tanulással is töltik az idejüket.
Turisztikai szempontból sem
elhanyagolható, ha valaki adott
esetben az Egervári Várkastély miatt látogat a településre és nem beszél magyarul, akkor útba tudják igazítani és elbeszélgessenek
általánosságban a település nevezetességeirõl – hangsúlyozta
Szijártó József polgármester.
Gyerkó Gábor, a tanfolyam
egyik résztvevõje elmondta:
számára fontos az, hogy egy
idegen nyelven legalább kommunikáljon alapszinten és ezért
vállalta a havonta 4.500 Ft-ba
kerülõ oktatást.
A TÁMOP-pályázat nyertese már most azt tervezi, hogy
német nyelvû, felnõttképzés-

re irányuló tanfolyamokat is
szerveznek a jövõben Egerváron.
Odonics Zsuppán Beáta

dött volna ellenük, a feleség
képtelen a felhõtlen örömre. A
felháborodást a félelem váltja
fel: ellopják a nyertes szelvényt. Az elõadás értelmetlennek tûnõ címe is ekkor világosodik meg: a szelvényt egy
Prah feliratú – Jugóból hozott
– dobozba rejtik. A pénz elköltése természetesen beindítja a
Nõ fantáziáját is: nem villát,
hanem szigetet venne. A megörökölt házat városira cserélnék, és ez már kirobbant az
együtt töltött nehéz évekbõl
néhány olyan sérelmet, amit
eltitkoltak egymás elõl. A szereplõknek nincs neve, õk a
Férfi, a Nõ. Néha mintha Kati
vagy Józsi sógor szavait hallanánk, gesztusait látnánk. Magunkra, szomszédunkra, rokonunkra ismerünk egy-egy mondatból, elharapott szóból. Kínosan elkenjük a felcsattanni

akaró nevetésünket, mikor magunkra ismerünk. Olyan, mintha tükörbe néznénk a fürdõszobában. De nem olyan kicsibe, mint ami többünknél van,
hanem egy ember nagyságúba!
Mindjárt abbahagyjuk a vihogást, arcunkra fagy a mosoly.
Statisztikailag kimutatott
tény: a nagy pénznyertesek 95
százalékának élete tönkremegy. A három kívánság c. mese szereplõje sem jutott többre, a nagyravágyó feleség is
visszakerült a halászkunyhóba,
törvényszerû, hogy... nem árulom el, nézzék meg mások is.
Elõadás után az apáti hegy levét kortyolgatva oldottan beszélgettünk a fõszereplõkkel –
Ecsedi Erzsébettel, Farkas Ignáccal – a darab kapcsán bennünk felvetõdõ érzésekrõl,
gondolatokról.
Fábiánné Simon Klára

A legszebb ünnepünk
Május elsõ vasárnapja az
édesanyáké. Õket köszöntjük
anyák napján, tiszta szeretettel
és május virágaival. Az édesanya a család lelke. Mindenre
jutnia kell az idejébõl, s ha fáradt, akkor sem panaszkodik.
Minden meghitt szó, minden
virág kevés és szegényes cserébe azért, amit az édesanyák

tesznek gyermekükért. Hála,
szeretet, köszönet -e három
szó melengeti ilyenkor a drága
anyai szívet.
Az egervári és vasboldogasszonyi gyerekek is megható
mûsorral készültek erre a napra, hogy örömet szerezzenek
édesanyjuknak. Voltak, akik verset mondtak, mások színdarab-

Ünnep Vasboldogasszonyban és Egerváron.

ban szerepeltek, vagy hangszeren játszottak, illetve énekeltek. Minden gyermek édesanyja büszkén figyelhette csemetéjét. A mûsor végén a gyermekek egy szál virággal köszönték meg mind azt a jót,
amit értük tettek, illetve tesznek a szeretõ édesanyák és
nagymamák.
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A biztonságosabb Gyûrûsért
Gyûrûs képviselõ-testülete
úgy döntött, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be az
egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési
támogatás igénybevételének
részletes szabályairól szóló,
8/2013. (III. 29.) BM rendelete
alapján a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására.
Gyûrûs lakossága öregedik,
így az önkormányzatnak célja
a veszélyeztetett idõsebb korosztály (köztük sok az egyedül
élõ) védelme, és biztonságérzetének javítása. Sok bûnözõ
ugyanis õket célozza meg, a
házaló árusok megpróbálják
kihasználni a hiszékenységüket, tudva, hogy kevés ellenállást tanúsítanak, illetve sok
esetben könnyen kihasználhatók. A településen évek óta jelen vannak az „átutazó” bûnözõk, tolvajok, a vagyon elleni
bûncselekmények száma emelkedést mutatott az elmúlt három évben. A falvaknak fel kell
készülniük az egyre nagyobb
mértéket öltõ, eddig fõleg a
nagyvárosok területén fellépõ
jelenségekre: fiatalkorú bûnözés, fiatalkorúak alkoholizmu-

sa, drogfogyasztás, az ezekkel a
jelenségekkel általában kísérõként megjelenõ fõként vagyon
elleni bûncselekmények, falopások, ház- és pincefeltörések.
A korszerû bûnmegelõzés
olyan célkitûzések összessége,
amelyekkel a bûncselekményeket elõidézõ okok hatásának
mérséklésére, a sértetté válás
veszélyének csökkentésére, az
egész közösség biztonságának,
ezáltal az élet minõségének javítására irányulnak, és egyben
az emberi jogok érvényesülését célozzák.
A polgárõrség hiánya miatt
Gyûrûsnek szüksége van a közbiztonság növelésére, és ezzel
együtt kamerarendszer kialakítására, amely a nap 24 órájában
a település több pontján rögzít.
Az önkormányzat célja a település lakóinak és értékeinek
védelme, a bûnözés visszaszorítása, azáltal, hogy megfigyelõ
rendszert telepít, így az esetleges bûncselekmények könynyebben felderíthetõk. A kamerarendszer kialakítására saját forrás nem áll rendelkezésre, így a községnek szüksége
van pályázati támogatásra tervei megvalósításához.

Egy évvel idõsebbek lettek

Szükség van a közbiztonság növelésére.
A beépítésre kerülõ térfigyelõ rendszer 5 kültéri IP
kamerát tartalmaz, 1 LCD monitort, 1 szünetmentes tápegységet és egy önálló IP rögzítõt
32 kameráig bõvíthetõ szoftverrel. A kamerák kihelyezésekor nagy gondosságot fordítanak arra, hogy a településre
bevezetõ egyetlen szilárd burkolatú út és a hegyi utak teljes
szélességben megfigyelés alatt
álljanak, hisz így a zsákfaluba
érkezõk mindegyike felvételre
kerül. A fejlesztés megvalósításakor a település határába az
önkormányzat kihelyezi a „térfigyelõ kamerával megfigyelt
terület” táblát, amely várhatóan a bûnözõket elijeszti.

A képviselõ-testület folyamatosan és rendszeresen áttekinti és értékeli a község közbiztonsági és bûnmegelõzési
helyzetét, és biztosítja az értékelés megfelelõ nyilvánosságát.
Az önkormányzat folyamatosan fejleszti az együttmûködését a helyi vállalkozói szféra tagjaival, civil szereplõivel, helyi intézményekkel annak érdekében, hogy elnyerje támogatásukat a közbiztonság eszközrendszerének
erõsítésére.
A projekttõl a település
bûnügyi statisztikájának javulását várja a község önkormányzata.

Túl a bemutatkozáson
Az idei, nemesapáti Határjárás alkalmával mutatkozott
be az ApátiCitera Szakkör, zalai népdalcsokrot adott elõ.
Legközelebb a Gõsfán, június 22-én sorra kerülõ Észak-

Nyugat Zalai Kistérségi Ifjúsági és Kulturális Találkozón láthatja az ötösfogatot (Németh
Péter, Fajt Norbert, Fajt Márk,
Farkas Adolf, Virág András) a
nagyközönség.

Elfújtuk a 9. évünket, jöhet a 10. – nagy levegõvel!
A lakhegyi Daloskör ebben az évben ünnepelte megalakulásának 9. évfordulóját.
Ebbõl az alkalomból egy kis
bensõséges megemlékezést tartottunk. A vidámság, a jókedv
most sem hagyott el bennünket. Elfújtuk a 9. évünket, jöhet
a 10. – nagy levegõvel.

Az idei évben csoportunk
elnyerte a KÓTA országos népdal
minõsítõjén az arany fokozatot.
Szeretnénk továbbra is még
sok szép magyar népdalt megtanulni, énekelni, és csoportunkkal ápolni a néphagyományokat, népszokásokat.
Újvári Katalin

Fotó: Gyutai Krisztina
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Sétálva vagy kerekeken biztonsággal közlekedek

mxm lakberendezés rovata

Közlekedésbiztonsági témahét Egerváron

Idén a közlekedésbiztonság volt a téma.
Iskolánkban már hagyo- vánon” címû pályázat keremánnyá vált, hogy a TÁMOP 3. tében a fenntarthatóság miatt
1. 4.-08/2-2009-0244 „Kompe- témahétre kerül sor minden
tencia alapú oktatás beve- évben. 2013-ban a közlekedést,
zetése Egerváron és Zalaszenti- mint az egyik legfontosabb
témát választottuk feldolgozásra. Nagyon lényeges, hogy
tanulóink tisztában legyenek a
biztonságos közlekedés szabályaival, a rájuk leselkedõ veszélyekkel, s azok lehetséges
elkerülési módjával, hiszen
közlekedni veszélyes dolog. Az
elméleti ismeretek mellett
nagy hangsúlyt fektettünk a
gyakorlatra is, mert a tapasztalati úton történõ ismeretszerzés élményszerûbb, hatékonyabb, maradandóbb. Ezek
tükrében, ebben a tanévben a
biztonságos közlekedés, a közlekedési ismeretek elméleti és
gyakorlati elsajátítása köré
szerveztük témahetünket, ami
2013. április 22-én a projektnyitó nappal kezdõdött, s 26án Kenesey Tibor, az iskola
Május derekán került sor az igazgatója bezárta a projektáltalános iskolák tanulói szá- hetet, miután a versenyekben
mára kiírt alapmûveleti mate- résztvevõ diákok megkapták a
matika verseny országos dön- megérdemelt jutalmat.
tõjére. A Marcaliban megAz egész hét programja válrendezett
megmérettetésen tozatos volt, s a diákok élveHorváth Ádám, a zalaszent- zettel vettek részt a rendezvéiváni általános iskola V. osz- nyeken. A projektnyitó napon
tályos tanulója képviselte Zala a rendõrség, a tûzoltóság, a
mentõk, a Magyar Vöröskemegyét.
A megyei elsõ helyezés reszt, a közlekedésfelügyelet
után (tavaly szintén az élen
végzett a megyei versenyen),
Ádám az országos versenyen
X. helyezést ért el. Horváth
Ádám felkészítõ tanára Sövegjártó Györgyné volt.
H.L.

Matematikából
jeles

munkatársai, Bella Anett védõnõ érdekes elõadásokkal, délután pedig szimulációs bemutató által okították a nebulókat.
A hét folyamán lehetõségük volt a diákoknak görkorcsolya, roller, kerékpár és távirányítós autók versenyén való
részvételre. Akik az ügyességi
versenyeken nem szívesen vettek részt, ceruzát ragadtak, s
szebbnél szebb rajzokat készítettek a közlekedés témában.
De nem csak gyakorlati, hanem szellemi téren is megmérettettek a tanulók KRESZtesztek és más országok közlekedési szokásaival kapcsolatos totó kitöltésével.
A szaktanárok az órák menetébe is becsempészték a
közlekedés témát, hogy ezzel
is elmélyítsék a diákok ismereteit ebben a témakörben.
Technika, rajz és osztályfõnöki
órákon már a projekthetet
megelõzõ héten is lázas munka folyt. Az osztályok rendkívül ötletes plakátokat készítettek, amihez saját maguk
gyûjtötték az anyagot. Az alsósok plakátjának címe „Földön,
vízen, levegõben”, a felsõsöké
pedig „Közlekedés régen és
ma” volt. Ezen kívül, különbözõ jelzõtáblák és egy terepasztal is elkészült, valamint
autó- és repülõgépmodell-kiállításban gyönyörködhettek a
diákok.
Nagy érdeklõdéssel figyelték a nézõk a csütörtöki napon rendezett rendõrmotoros
bemutatót, s az autókiállítás is
nagy örömet okozott, hiszen
megnézhették a résztvevõk
közelrõl és tüzetesen a jármûveket, s akár bele is ülhettek
vagy éppen a rendõrautó szirénáját próbálgatták.
A projektzáró napon délután a projekthét programja a
7. és 8. osztályos tanulóknak
tûzoltósági és rendõrségi objektum látogatásával, a kisebbeknek pedig a „Verdák” címû
film megtekintésével zárult.
Sz.M.

Fõzni jó!
TIBOROS

Tibor mindig rendkívül
elfoglalt. A sok feladat és a
határidõ minden idejét felemészti. Beköltözése óta az
otthonában alig változott valami. Nem is csoda, hiszen
alig volt otthon. Teltek az
évek. Múlt év végén megbetegedett. Otthon kellett maradnia. Így volt elég ideje
elgondolkodni arról, hogy
mi a fontos. Eszébe jutott,
hogy a beköltözése után
mennyi mindenen akart változtatni. Azonban ezekbõl
nem lett semmi. Mindig
közbejött valami nagyon
fontos…
– Ez így nem mehet tovább! Ha most meggyógyulok, magamra fogok több
idõt szánni! Az otthonom
lesz a legfontosabb – határozta el Tibor.
Januárban a tettek mezejére lépett. Berohant egy
lakberendezési
áruházba,
vett pár dolgot. Otthon már
nem volt elégedett az eredménnyel. Õ ennél többre
vágyott. Tibor is, mint minden igényes ügyfél, csak azt
tudta, hogy min szeretne
változtatni, de azt, hogy ezt
miképpen lehet megvalósítani, már nem. Nem akart
csak trendi lenni, Tibor egy
Tiboros otthont akart magának, ami tükrözi az egyéniségét. Ezért kénytelen
volt beismerni, segítségre
van szüksége. Olyan céget
keresett, amely nem csak
tervez, de gyárt is. Ezért találkoztunk.
3D-s látványterveken mutattuk meg, hogy milyen
lesz az otthona. Így minden
részletet át tudtunk beszélni a gyártás és beszerelés
elõtt. Amikor elkészültünk,
hívtam Tibort.
– Elégedett vagy? – kérdeztem.
– Igen, ilyet akartam!
Igazi Tiboros!
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Társulásban maradni, egyesületbe lépni?
(Folytatás az 1. oldalról)
pályázni lehessen, mert más
szervezeti formáról szólnak a
kiírások. Arra viszont továbbra
is alkalmas, hogy érvényesítse a
falvak érdekeit, és közös rendezvényeket szervezzen. Javaslat született a társulás megszüntetésérõl és egy új civil egyesület létrehozásáról, mely már
pályázóképes lehetne. Idén már
három kiírásról lemaradtunk.
Egyik lehetõségként a társulás
mellett be lehetne lépni a térségben két éve létrehozott Zala
Menti Turisztikai Egyesületbe,
és velük tudnánk pályázni. Másik megoldásként létre lehetne
hozni egy új egyesületet, aminek vannak költségei, viszont az
elsõ két évben még nem indulhat pályázaton. A társulás nevét
lehetne egyszerûsíteni, és a törvénymódosításokat figyelembevevõ szabálymódosításokkal megmaradhat, de továbbra sem lesz
pályázóképes – mondta Köcse
Tibor, a társulás elnöke.
Miután a széleskörû vita
után ezen az ülésen sem született döntés az átalakulásról,

ezért Köcse Tibor elnök a következõ levelet küldte el a polgármestereknek:
„Az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi társulás 17 évvel ezelõtt
alakult azzal a céllal, hogy a
társult települések kölcsönösen
elõnyös együttmûködést alakítsanak ki egymással területfejlesztésre, amatõr csoportok együttmûködésére és egyéb gazdasági
kapcsolatok, valamint az eredmények médián keresztül történõ megismertetésére. Természetesen a pályázati lehetõségekben rejlõ kiaknázás is fontos
cél. A társulás eddigi idõszakát
a minden területen való együttmûködés fejlõdése jellemezte.
Az utóbbi idõben az önkormányzatok anyagi beszûkülése
miatt veszélyeztetve látszott a
társulás eddigi ütemben való
mûködése. A településeken lévõ közösségek tapasztalataink
szerint továbbra is igénylik,
hogy a közösségi programjainkon mind nagyobb számban
részt vehessenek. Ezt jól igazolja, hogy a társulásból nem jól átgondoltan kilépett települések

lakossága és amatõr csoportjai
minél nagyobb számban részt
vesznek a rendezvényeinken. A
közelmúltban a társulás elnökeként javaslatot tettem arra,
hogy a finanszírozást egyéb forrásokkal kellene megoldani,
amelyek pályázatokon keresztül
érhetõek el. Tekintettel arra,
hogy a pályázati lehetõségeket a
társulás jelenlegi formája sem a
múltban, várhatóan a jövõben
sem teszi lehetõvé. Ebben az évben három kistérségi gyûlésen
foglalkoztunk a megoldás keresésével, sajnálatos módon ezeken hosszas tárgyalásoknak és a
különbözõ érdekegyeztetéseknek demokratikusan egységes
megoldása nem született. Ezért
döntöttem úgy, hogy a fentieket
összegezve elnöki javaslatot teszek a probléma megoldása érdekében.
A kistérségi közösségi együttmûködésre az a javaslatom lenne, hogy a kistérségi társulás a
törvénynek megfelelõen alakuljon át, és folytassa tovább munkáját a jelenleg érvényben lévõ
társulási tagok együttmûködési

szellemében, az elfogadott költségvetési gazdálkodással. Viszont a társulás önkormányzatai
lépjenek be a már mûködõ Zala
Menti Turisztikai Egyesületbe
tagként amiatt, hogy a kormány
által, a civil szervezetek programjában mûködésre és rendezvények szervezésére biztosított
pályázati forrásokhoz hozzá tudjon jutni. Az egyesület így alkalmassá válik arra, hogy az eddigi
turisztikai és egyéb tevékenységét kiterjessze a kistérségi társulás tagtelepüléseire is, ahová
beléphetnek a település civil
szervezetei is, valamint pénzügyi forrással támogassa a társulást. Lehetõségi kínálkozik pl.
NKA és a CIFÕ pályázatainak
elérésére.
Kérem, hogy a mellékelt határozatokat a minta szerint hozzák meg a képviselõ-testületek
és legkésõbb június 15-ig a szokásos módon jutassák vissza.
Kérem a tisztelt képviselõtestületeket, hogy a térségi
együttmûködés szempontjából
a fentieket vegyék figyelembe.”
- pb -

60 év az ismeretterjesztés jegyében
tõ nappal, és ünnepi elnökségi
üléssel zárul, amelyre nagy tisztelettel várják az érdeklõdõket.
Másik fontos lépésként az egyesület folytatja idén a TIP (TIT
Ismeretterjesztõ és információs

Pont hálózat kiépítését), ami
jelenleg 5 helyen mûködik, de a
tervek szerint az év végére már
20 helyszínen lehet elérni a
TIP-eket.
Odonics Zsuppán Beáta

Látogatás Székelyföldön
Bánfalvi Péter tartott tájékoztatót. Mellette Rózsás Csaba.
Megtartotta éves közgyûlését
Rózsás Csaba rövid statisza TIT Öveges József Ismeret- tikai összefoglalójában elmondterjesztõ és Szakképzõ Egyesü- ta: a 2012-es esztendõben 292
let. Bánfalvi Péter elnök, vala- elõadást tartottak, melyek jelentõs
mint Rózsás Csaba ügyvezetõ tömegeket vonzottak, pontosan
igazgató sajtótájékoztató kereté- 10.593-an vettek részt azokon.
ben ismertette az elmúlt év
A felnõttképzés tekintetéeredményeit és a 2013-as év ben ugyancsak eredményesnek
legfontosabb teendõit.
mondható a múlt év, hiszen a
A sajtótájékoztatón elhang- szervezett tanfolyamokon öszzott, hogy pénzügyileg és prog- szesen 1093-an vettek részt,
ramok, képzések tekintetében 479 fõ szerzett OKJ-s szakkéis eredményesnek ítélhetõ a pesítést és közülük korábban
2012-es év a TIT számára. Bán- mintegy 100-an munkanélküfalvi Péter kiemelte, hogy az el- liek voltak – tette hozzá az ügymúlt esztendõben a bevételi vezetõ igazgató.
forrásaik meghaladták a kiadáAz idei évben jubilál a TIT
saikat. A pénzügyi stabilitás Öveges József Ismeretterjesztõ
érintette az ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület, ugyanis
programok, valamint a szakkép- pontosan 60 évvel ezelõtt alazési feladatok sikeres megvaló- kult a szervezet 272 taggal –
sítását is. Az elnök fontosnak hangzott el a sajtótájékoztatón.
tartotta elmondani, hogy az A jubileumi esztendõben 3x60
egyesület továbbra is ragaszko- (60 év, 60 helyszín, 60 elõadás)
dik a hagyományos, személyes címmel nagyszabású programtalálkozáson alapuló ismeretter- sorozatot is indítanak, amely
jesztõ fórumokhoz.
november 29-én ismeretterjesz-

Az Egervári László Általános Iskola 7. osztályából 27 tanuló
a Határtalanul! program keretében erdélyi tanulmányi kiránduláson vehet részt június elsõ hetében. Az 1848-49-es szabadságharc erdélyi emlékhelyeinek megismerését a Bethlen
Gábor Alapkezelõ Zrt. 891.000 forinttal támogatja. A diákok és
kísérõik nagy várakozással, érdeklõdéssel és izgalommal készülnek a hosszú, de szép útra.

Az egervári óvodában versekkel és énekkel készültek az Anyák
napjára. A csoportok egymást követve adták elõ mûsoraikat,
ahol a nagymamák is szép számmal megjelentek. A végén a
gyerekek virággal és saját készítésû ajándékkal kedveskedtek.
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Ápolták a hagyományt

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

Felhívás!
Az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás és Gõsfa
Község Önkormányzata az idén is megrendezi a már hagyományossá vált Kistérségi Ifjúsági és Kulturális Találkozót.

Idõpontja: 2013. június 22-én (szombaton).
A rendezvény helyszíne: Gõsfa-faluház
A rendezvénnyel kapcsolatos tudnivalókról bõvebb tájékoztatást a jelentkezési lap visszaküldése után fogunk
küldeni.
Várjuk egyéni fellépõk és csoportok jelentkezését!
Üdvözlettel:
szervezõk
Április 30-án májusfát állítottak Gõsfán. Idén a polgárõrség tagjai gondolták úgy,
hogy megajándékozzák a falu
hölgy tagjait, hogy egy színes
szalagokkal és lufikkal díszített fát állítanak a faluház elé

(képünkön). Természetesen
a kitáncolásról is gondolkodnak már, amit a tervek
szerint az önkormányzattal és
a Gõsfáért Egyesülettel közösen fognak majd megvalósítani.

Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás
8912. Nagypáli, Arany J. u. 26.

Túraverseny Zalaszentivánon !

Jelentkezési lap
a 2013. évi

Kistérségi Ifjúsági és Kulturális Találkozóra
Gõsfa- Faluház, 2013. június 22. (szombat)
A csoport/egyéni fellépõ neve:…………..………......................................
.........................................................................................................................
Címe: …………………………………………………………………………………………......
Csoportvezetõ neve, telefonszáma:…………………………………….....……
.........................................................................................................................

Meghívó!
Az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás és Zalaszentiván
Önkormányzata a hagyományokhoz híven, idén is
megrendezi június 8-án az
IFJÚSÁGI TERMÉSZETJÁRÓ TÚRA ÉS FÕZÕVERSENYT
A túrversenyen való részvétel feltételei:
– a jelentkezési lap határidõben való visszaküldése
– minden falu készüljön egy ötletes és nem mindennapi étel
elkészítésével
melyre 1-2 fõ fõzõszemélyzetet és nyersanyagot hozzon
magával ( vizet és a tüzeléshez fát biztosítunk)
– falvanként egy vagy két csapat indulhat a túraversenyen
– plusz pontot jelent, ha a polgármester is rész vesz a
versenyben
A verseny kezdési idõpontja: 2013. június 8., 10.00 óra
Gyülekezõ a sportpályán 9.30 órától
A túra indulási helye: Zalaszentiván-sportpálya
Bõvebb felvilágosítást és tudnivalókat a helyszínen adnak a
szervezõk.
Jelentkezési lapok visszaküldését Kistérségi Iroda, 8912
Nagypáli, Arany J. u. 26.
címre kérjük.
Várjuk minden túrázni szeretõ jelentkezését az ifjúsági
természetjáró túraversenyre és fõzõversenyre!
Szervezõk

www.zalatajkiado.hu

A csoport létszáma:………………………………………….....…………………………
Ifjúsági csoport

Felnõtt csoport

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

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

VISSZAKÜLDENDÕ: 2013. június 10-ig a
Kistérségi Iroda 8912. Nagypáli Arany J. u. 26. címére.

Észak-Nyugat Zala
Kistérségi havilap
Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési
Önkormányzatok Társulása támogatásával
Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér
Kiadja: Zalatáj Kiadó
Szerkesztõségi ügyfélszolgálat:
8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936 Fax: (92) 596-937
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
Kistérségi iroda:
Nagypáli, Arany J. u. 26. • Tel.: 92/564-055
ISSN 2061-361X
Készült: Göcsej Nyomda Kft.
Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. • Tel./fax: (92) 316-783
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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban,
ahol szabadtéri és fedett élmény-, úszó-, gyógy-, és gyermekmedencék,
játszótér, sportpálya, az Európában egyedülálló Szent György Energiapark
valamint 8 hektár parkosított zöldterület kínál felüdülést és
kikapcsolódást minden korosztálynak!

A csúszdás élménymedence június 1-tõl nyitva!
Felnõtt belépõ*: 1 800 Ft
Gyermek belépõ (3-14 éves korig): 1 500 Ft
Kombinált belépõ (minden medence + szaunavilág): 2 500 Ft
(* Nem tartalmazza a hidromasszázs medence használatát.)

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-770

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI
LAST MINUTE:
TOSZKÁN varázslat Firenzével fûszerezve
Jún. 29. - Júl. 3.
73.350 Ft/fõ
BAJORORSZÁG másképpen
Júl. 19-22.
53.900 Ft/fõ
PALÓCORSZÁG látnivalói (SZÉP kártya)
Júl. 19-21.
28.400 Ft/fõ
SVÁJC gazdagon
Júl. 30. - Aug. 4.
113.900 Ft/fõ
LONDON és a királyi rezidenciák
Aug. 5-11.
123.500 Ft/fõ
Észak-Erdély és a moldvai kolostorok
Aug. 6-11.
66.400 Ft/fõ
VÁROSLÁTOGATÁSOK, ÜDÜLÉS:
Zakopane-Krakkó-Auswitz
Aug. 1-4.
49.900 Ft/fõ
Debreceni Virágkarnevál (SZÉP kártya)
Aug. 18-20.
28.900 Ft/fõ
Közép-Olaszország: tengerparti pihenés kirándulásokkal
Aug. 24-29.
101.900 Ft/fõ
Velence és szigetei
Szept. 6-8.
43.500 Ft/fõ
Keresse további ajánlatainkat, illetve egynapos
programjainkat is.
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

A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és
Szakképzõ Egyesület
Targoncavezetõ, Emelõgépkezelõ, Földmunkagép kezelõ,
Fakitermelõ, Motorfûrész-kezelõ,
Kisteljesítményû kazán fûtõ, Kazánkezelõ
tanfolyamokat indít és Tûzvédelmi szakvizsgát szervez
a megye városaiban.
Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Tel/Fax: 92/ 510-159, Mobil: 30/588 1069, 30/ 477 6070,
E-mail: titzala@t-online.hu • Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartási szám: 20-0212-05 • Akkreditációs lajstromszám: AL-0047
MSZ EN ISO 9001:2001
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Nagylengyel
– Bér- és kereskedelmi fõzés
– Palackozás
– Kis- és nagykereskedelmi
értékesítés
– Igény szerint cefrebeszállítás

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

www.zalatajkiado.hu

