XIV. évfolyam 9. szám
2013. szeptember
Kistérségi havilap

Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása támogatásával

Õszi vigasságok, szüreti felvonulások
Programok a térség településein
Programokban bõvelkedett
szeptember utolsó hétvégéje, a
térség szinte minden településén tartottak az évszakhoz kapcsolódó rendezvényt.
Alibánfán Sömenek István
érseki tanácsos közremûkö-

désével borszenteléssel kezdõdött a program, majd a
hagyományoknak megfelelõen
a kisbíró vezénylésével szüreti felvonulók járták végig a
falu utcáit, a napot szüreti
bál zárta.

Nagypáliban megnyílt a helyi piac.

Szent Mihály napi tûz Alsónemesapátiban.

Több helyen kapcsolódtak
az országos Itthon vagy! Magyarország szeretlek! hétvége
programjaihoz.
Alsónemesapátiban helyi
terményekbõl nyílt mustra a
település kultúrházában és
szüreti eszközöket állítottak ki.

A fiatalok babákat varrtak és
az évszak jellegzetes növényeibõl készítettek díszeket. Az iskolások zenés irodalmi mûsorral készültek, majd vetítésen mutatták be az ország
nevezetességeit, és benne
(Folytatás a 3. oldalon)

Eladó ingatlan Fertõhomokon
Sopron és az osztrák határ közelében,
Fertõhomokon eladó
egy 230 négyzetméteres, nagy nappalis, teraszos, cserépkályhás összközmûves családi ház nagy gyümölcsös kertben.
A kertben fúrt kút van. Az ingatlan gazdálkodásra, üdülésre,
vállalkozásra is alkalmas. Ára: 22,5 millió Ft. Tel.: 20-920-7127.

Polgári búcsúztatás
Horváthné Bencze Irén
Iroda: 8913 Egervár, Nádasdy T. u. 24.
Telefon: 92-564056
Mobil: 30-2524002
E-mail: bencze.iren@t-online.hu
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Nyári és õszi programok, jövõtervezés
Ülésezett a kistérségi társulás
túráját bemutassa, miközben a
kerékpárutak fontosságára is
felhívják a figyelmet. A projekt
három nagy, már meglévõ
nagyrendezvényre támaszkodik majd: a nagypáli Napkorona Fesztiválra, a zalalövõi

Zala Menti Napokra és az
õriszentpéteri
Hétrétország
Fesztiválra. A már méltán népszerû programok mindegyike
kibõvül majd külföldi programszervezõk elõadásaival is.
Pataki Balázs

Felhívás
Az Észak-Nyugat Zalai
Kistérségi Társulás
vers- próza- mesemondóversenyére

A társulás bõvülése is szóba került.
A nyári programok után és
egy újabb negyedév elteltével
tartották szokásos összejövetelüket az Észak-Nyugat Zalai
Kistérségi Társulás településeinek polgármesterei. Értékelték az elmúlt idõszak közös
programjait és szóba kerültek
a közelgõ õszi események is.
A Zalaszentivánon megrendezett kistérségi túraversenynyel kapcsolatban elhangzott,
hogy a program jó hangulatban, sikeresen zajlott, továbbra
is létjogosultsága van a túrának. Ötletként felvetették, hogy
a kánikulában az állomáshelyeken hûtõtáskákban lehetne tárolni frissítõt, és több, a gyerekek figyelmét is lekötõ feladat
lesz a jövõben. Idén nyolc csapat vágott neki a túrának, jövõre Egervár rendezheti meg
a versengést. Az idei ifjúsági és
kulturális találkozónak Gõsfa
adott otthont, ahol a falunappal együtt tartották a programot. Házigazda polgármesterként Farkas Tiborné elégedett
volt a rendezvénnyel, és külön
megköszönte Egervár és Nagypáli hozzájárulását a program
lebonyolításához. Hozzátette,
tavaly még nem számoltak ekkora költségekkel, így kétséges
volt a rendezésük, idén 500
fõre kellett fõzniük, de úgy érzik, mindenki jó szájízzel távozott a találkozóról. Köcse Tibor
elnök kiemelte az összefogásban rejlõ erõt, s hogy a programot az évrõl évre gyarapodó
kulturális csoportok is igénylik. A társulás elnöke hozzátette: a településeket a polgármesterek távollétében képviselhetnék a képviselõ-testületi

tagok és továbbra is fennáll a
lehetõség a találkozó falunappal való összevonására.
Az idei vers-, próza- és
mesemondóverseny házigazdája november 9-én Alsónemesapáti lesz. A délelõtt 10
órakor kezdõdõ rendezvény
idõrendjét a szervezõk szeretnék úgy szabályozni, hogy a gyerekek ne unatkozzanak, a
résztvevõk pedig könyvjutalmakkal gazdagodnak. A tavaly
debütált pálinkaminõsítõ verseny ezúttal Vasboldogaszszonyban kap helyet. A november 30-án 15 órakor kezdõdõ minõsítésre a települések polgármesterei várják az
elõzetes jelentkezéseket, a szakmai zsûri pedig minimum fél
liter mintát kér a jelentkezõktõl.
Elhangzott, hogy a társulás
jövõjével kapcsolatban még
nem sikerült egyértelmû döntést hozni, mivel nem minden
településrõl érkezett vissza önkormányzati határozat. A települések vezetõi elfogadták az
elsõ félévi teljesített költségvetést, melyhez júniusban beérkeztek a féléves tagdíjak is. A
társulás esetleges bõvítésével
kapcsolatban elhangzott, hogy
a megszûnt kistérségek településeit is szívesen látnák, kulturális csoportjaik már megfordultak az itteni rendezvényeken is. Jövõ augusztusban megyéket átfogó országos kerékpáros turisztikai program indul a térségben, melyre a 10
nap alatt 10-15 ezer látogatót
várnak. A program lehetõséget
ad a minden településnek,
hogy saját hagyományait, kul-

Az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás és
Alsónemesapáti Község Önkormányzata szervezésében
2013. évben is megrendezésre kerül a kistérségi
vers,- próza,- mesemondó verseny.
A verseny idõpontja: 2013. november 9. (szombat) 10,00 óra
Helye: Alsónemesapáti-faluház
Nevezési kategóriák:
1. Óvodás mese- és versmondás
2. Általános iskola alsó tagozatos mese- és versmondás
3. Általános iskola felsõ tagozatos mese-vers és prózamondás
4. 15-22 éves korig ifjúsági vers- és prózamondás
5. 22 éves kortól felnõtt vers- és prózamondás
A versenyre nevezni lehet a jelentkezési lap kitöltésével és
visszaküldésével
Nevezési határidõ: 2013. október 18.
Nevezési lapok visszaküldése:
Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás
8912 Nagypáli Arany J. u. 26. Tel/Fax: 92/564-040
Várjuk minden általános iskolás, ifjúsági klub, nyugdíjas klub,
egyesületek és minden mûkedvelõ lakó jelentkezését a
versenyre.
Nagypáli, 2013. szeptember 19.
A szervezõk nevében tisztelettel:
Köcse Tibor
elnök

Balaton Józsefné
Alsónemesapáti polgármestere

Jelentkezési lap
Az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Vers-, Próza és
Mesemondóversenyre
Jelentkezõ neve:……………………………………………………………………………..
Életkora:…………………………………………………………………………………………..
Lakcíme: ………………………………………………………………………………………...
Telefonszáma: ………………………………………………………………….................
Hova jár iskolába, illetve milyen települést képvisel:…………….....
………………………………………………………………………………………......................
Felkészítõje: …………………………………………………..…………………….............
Mely kategóriában indul:........................................................................
Elõadni kívánt mû szerzõje és címe:...................................................
Elõadás hossza:...........................................................................................
Igénye a rendezõktõl:…………………………………………………………………....
Eddigi „pályafutásának” a bemutatása:………………………………………..
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Nagypáli, 2013. ……………………
……………………………
polgármester

………………………………
versenyzõ

2013. szeptember
(Folytatás az 1. oldalról)
településük helyzetét, büszkeségeit. Ezt követõen borszentelés,
gyümölcsös sütemények versenye és kóstolás zajlott, majd az
ApátiCitera Szakkör adott mûsort. Az egész nap zajló szellemi-játékos vetélkedõt Gáborka és társai nyerték. Vasárnap
este Szent Mihály napi tûzgyújtásra várták a lakosságot,
melyre az esõs idõ ellenére is
tucatnyian voltak kíváncsiak.
Nemesapátiban szüreti felvonulást tartottak a maskarába
öltözött falubeliek, akik a település utcáin az ApátiCitera
Szakkörrel végigvonulva jelezték a szüreti idõszak eljöttét, a
program késõbb batyus bállal
folytatódott, majd vasárnap a
szõlõhegyen raktak tábortüzet.
Vasboldogasszonyban a vasárnapra tervezett szalonnasütés, és közösségi programok
elmaradtak, de a máglyát fél
10-kor meggyújtották. A Vasboldogasszonyi Népdalkör egészen addig énekelt, amíg ki
nem aludt a tûz.
Gõsfán szombaton délután
7 csapat vett részt a fõzõversenyen, a szakácsoknak az
önkormányzat biztosította a
húst. 13 órakor kezdõdött a
szüreti felvonulás, a Rozmaring néptánccsoport és a Lakhegyi daloskör részvételével. A
faluháztól indultak, és a falu
mellett található „Vitárgya”
nevû szõlõbirtokokkal övezett
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Õszi vigasságok, szüreti felvonulások
Programok a térség településein
területen volt a célállomás.
Mikor megérkeztek, már kész
volt a pörkölt, amit a Lakhegyi
daloskör tagjai zsûriztek. A
legjobb ételt Németh Ádám és
csapata készítette. A gyerekek
tököt faragtak, valamint gesztenyét és szalonnát sütöttek. A
résztvevõk késõ estig kitartottak, akiket a Lakhegyi daloskör mûsora szórakoztatott,
Darók József tangóharmonikájával pedig mindenki nótáját
eljátszotta. Vasárnap este fél
10-kor a rossz idõ ellenére
meggyújtották a máglyát, az
emberek együtt énekelték a
Himnuszt és a Szózatot.
Nagypáliban, az Ökocentrumban megnyílt a helyi piac,
ahol mézet, gyümölcsöket, húsokat kínáltak. Emellett ünnepélyes keretek között adták át
Virrasztó Zsolt, Köcse László
és Kenessey Tibor részére a
Nagypáliért díjakat. A rendezvényen szerzõdést írtak alá dr.
Steier Józseffel, a Privát Klímaszabályozási Mozgalom alapítójával a településen létrehozandó a smaragdfa ültevényrõl. A délutáni programok között lehetõség nyílt kipróbálni
az íjászatot, a lovaglást és egy

Nemesapátiban is volt szüreti vigadalom.

Kézmûves foglalkozás Zalaszentivánon.

Borszentelés Alibánfán.

régi mesterséget, a kovácsolást. Hagyományõrzõ programot szervezett a Zala Menti
Polgármesterek és Polgárok
Egyesülete, színpadra lépett a
Zalaegerszegi Honvéd Klub
énekkara és a Piás Nõvérkék.
Vasárnap a polgármesteri köszöntõt követõen meggyújtották a Szent Mihály-napi máglyát.
Zalaszentivánon vasárnap
délután az IKSZT épületében
kézmûves foglalkozások, agya-

gozás, arcfestés, képeslap- és
ajtódísz készítés várta a gyerekeket, majd este az önkéntes
tûzoltókkal közösen meggyújtották a Szent Mihály-napi
máglyát.
Vasárnap a programsorozat
keretében az Alibánfán, Zalaszentivánon és Alsónemesapátiban tartott szentmiséken
Sömenek István plébános a
Szentírásról tartott elõadást.
Pataki Balázs

– Bérfõzés
– Palackozás
– Igény szerint cefrebeszállítás

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon: 92/380-037
Szüreti felvonulás Gõsfán.
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„Olyan alap, amelyre lehet építeni”…
Megyenapi ünnepség Zalaváron

A kitüntetettek a közgyûlés elnökével.
Az elmúlt évekhez hasonlóan Zalaváron tartotta kihelyezett megyenapját, ünnepi
összejövetelét a Zala Megyei
Közgyûlés. A három éve felavatott Millenniumi Emlékmûben szeptember 7-én elismeréseket adtak át a megye életében tevékenykedõ, kiemelkedõ munkát végzõ szakembereknek. Az ünnepségen beszédet mondott Manninger Jenõ,
a közgyûlés elnöke, aki ismertette a megye fejlesztési tanulmányának részleteit, s hozzátette: az önkormányzat legfontosabb feladata, hogy a
2014-2020 közötti megyei fejlesztési koncepciót elkészítse.
– Feladatunk elsõ része a
helyzetelemzés volt. Sok munka vár ránk, hogy az általunk
felvázolt jövõkép megvalósuljon. A globalizációs trendek és
hatások ráadásul nem igen
kedveznek az aprófalvas és
kisvárosokból álló térségeknek. Ugyanakkor felértékelõdhet a térség elhelyezkedése, a
természet adta elõnyök okos
kihasználása. Bízunk benne,
hogy Zala egyre több térsége

válik vonzóvá és megtartja,
visszacsábítja fiataljainkat. Az
elmúlt idõszakban sikerült elérni, hogy a következõ uniós
ciklusban is legyen még területi program. Így a megyék,
megyei jogú városok maguk
alakíthatják ki fejlesztési elképzeléseiket és a megyei önkormányzatnak döntõ szerepe
lesz a kisebb városok, falvak
fejlesztésében. Konkrét beruházásokon alapuló helyi programokat, megvalósíthatósági
tanulmányokat készítettünk minden járás területére. Nagy reményeket fûzhetünk a vidékfejlesztési
programhoz
is,
melyben a földtörvénynek is
köszönhetõen Zala megyében
is még több és sikeresebb gazdálkodó család lehet. Mindehhez szükséges lesz a kis- és
középvállalkozásokat, a családi
vállalkozókat jobban kiszolgáló vidéki bankrendszer is. A
megye csak az ország és a
nemzet sikeressége mellett lehet eredményes. Magyarország
jobban teljesít, csökken az infláció, szerényen, de növekedik a gazdaság, a reálbér és a

nyugdíj. A népegészségi, jövedelmi mutatók a megyében az
európai és a magyar átlag alatt
vannak. Elégedettségre tehát
nincs ok, de míg Európa többi
országa a csõd szélén áll, nálunk az ország összefogásának
köszönhetõen a munkára, családra építõ politika eredményei már látszanak. Szükségünk van jövõbe vetett hitre a
feladatok végrehajtásához –
mondta többek között a közgyûlés elnöke.
A beszéd után hagyományosan megyei kitüntetõ címeket és díjakat adtak át azoknak
az embereknek, akik szaktudásukkal, munkájukkal, emberi
tartásukkal vagy példamutató
tevékenységükkel kiemelked-

tek közülünk, és kitartásukkal,
elkötelezettségükkel járultak
hozzá a megye jó hírének
növeléséhez.
A Zala Megyei Közgyûlés
posztumusz Zala Megye Díszpolgára kitüntetõ címet adományozott néhai Szalai Annamáriának, a Nemzeti Médiaés Hírközlési Hatóság (NMHH),
valamint a Médiatanács volt
elnökének, akinek karrierje
Zalából indult. Az idén áprilisban elhunyt egykori önkormányzati és országgyûlési képviselõ díját testvére
vette át.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók és
videó látható az eseményrõl.
Pataki Balázs

Zala Megyei Szervezet
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Zala Megyei
Szervezete, valamint a zalaegerszegi kamarai tanácsadói
iroda 2013. szeptember 9-tõl új irodahelyiségbe költözött,
melynek címe:

8900 Zalaegerszeg, Batthyány L. u. 11.
Telefonszám: +36-92/511-390
Fax: +36-92/511-389
E-mail cím: zala@nak.hu
Weboldal: www.nak.hu
Irodánk a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Zala
Megyei Kirendeltsége közelében található.
Ügyfélfogadási idõ:
Hétfõ: 7:30-16:30
Szerda: 8:00-16:30
Kedd: 7:30-16:30
Csütörtök: 8:00-16:30
Péntek: 8:00-14:00

Hónaptól hónapig…

XIII. évfolyam 8. szám
2012. augusztus
Kistérségi havilap

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a
www.zalatajkiado.hu-ra, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!

www.zalatajkiado.hu

2013. szeptember
Szeptember 21-én egy szép
hagyomány folytatódott Egerváron. Idén is a település utolsó birtokosa, báró Solymosy
László emlékére tartották meg
a szokásos programokat. Az
esemény pályázati forrásból valósult meg, így számos program várta az érdeklõdõket.
Délelõtt a falu központjában nemrég felavatott parkban
rövid megemlékezéssel kezdõdött a nap a bárót ábrázoló
mellszobornál. Ezt követõen
egészségre nevelõ és szemléletformáló programok várták
több helyszínen a kicsiket és a
nagyokat egyaránt. Az iskola
udvarán kerékpáros ügyességi
verseny vette kezdetét, míg a
futballpályán erõnléti felmérés
és vérnyomásmérés volt. A
pincedombi szabadidõparkban
is zajlottak az események. A szervezõk egészségügyi, KRESZ és
madártani tesztekkel is készültek, valamint légpuskás lövé-

Solymosy-nap Egerváron
szettel tesztelhették célzó képességüket a résztvevõk. A gyerekeket tízórai és egy kis frissítõ is várta, valamint lufihajtogatás is színesítette a délelõtt
programját.
Délután egy órakor már
gyülekeztek az emberek, hogy
részt vegyenek a szokásos szüreti felvonuláson. Az elõkészületek után, 14 órakor útjára indulhatott a díszes menet. Elöl
természetesen most is a kisbíró haladt, aki a falu több pontján kidobolta hirdetményét,
mely az elmúlt egy év eseményeit tartalmazta rímekbe
szedve. Õket a magyar lányok
követték, majd szépen sorban
különbözõ lovas kocsik és
fogatok. Szinte valamennyi helyi civil szervezet képviseltette
magát, így a helytörténeti egye-

Tisztább lett a település

Szeptember 14-én volt az
országos „TeSzedd!” mozgalom,
melyhez az idén is csatlakozott
Egervár. Az önkormányzat tagjai mellett a polgárõrség, és civil emberek járták végig a tele-

5

Észak-Nyugat Zala

Ismét nagy sikere volt a szüreti felvonulásnak.
sület, a nyugdíjas klub, és a szabadegyetemisták, de felvonult
az óvoda, és a szomszédos Lakhegyi Daloskör is. Gyalogosan
és két keréken is sokan csatlakoztak, vicces jelmezekbe öltözve. A menetet idén elkísérte a zalaegerszegi Kéklámpás
Ördögök Motoros Egyesülete
is, a közlekedés biztonságáról
pedig a rendõrség mellett a

polgárõrök is gondoskodtak. A
közel két órás felvonulás végén
a 120 fõs kompánia visszaért a
földpincéhez, ahol már javában fõtt a babgulyás, és a kellemes idõjárás miatt a résztvevõk nem is siettek haza.
Az egész napos rendezvényt
szüreti bál zárta, ahol az Arizona
zenekar gondoskodott a zenérõl.
Gyerkó Gábor

pülést és gyûjtötték össze a
szétszórt hulladékokat.
Az akcióban egy illegális
szemétlerakó helyet is sikerült
felszámolni, és közel 50 megtöltött zsák lett az eredmény.

Ismét kiváló…
A zalaszentiváni Tõzike Népdalkör is részt vett a negyedik alkalommal rendezett szépkorúak regionális mûvészeti
találkozóján Gellénházán. A
zsûritõl a „Kiváló” minõsítést
kapta az együttes.
Míg a zsûri értékelte a
csoportok szereplését, addig
tombola volt, az eredményhirdetés után finom vacsorával
vendégelték meg a szereplõket.

Augusztus 31-én a „Hit
Éve Kulturális Fesztiválon” lépett fel Zalaszentivánon a
népdalkör. Színvonalas, jól
szervezett mûsort állítottak
össze a rendezõk, ami Horváth László adminisztrátornak köszönhetõ. Sömenek István érseki tanácsosnak köszönet jár a finom fehér- és
vörösborért és a sok finom
süteményért.

HIRDETÉSÉT
feladhatja a

Észak-Nyugat Zala
havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Pethõhenye rendszerváltás utáni elsõ polgármestere volt
Beszélgetés a település díjazottjával, László Józseffel

László József örömmel fogadta az elismerést.
Pethõhenye augusztusi falunapján a település rendszerváltás utáni elsõ polgármestere, László József a településért
végzett építõ munkájáért Pethõhenyéért díjat vett át. Az elismerés kapcsán beszélgettünk vele múltról, jelenrõl,
jövõrõl.
– Annak idején nem is tudtuk, hogy mire vállalkozunk.
Spontán jött minden, beleestünk a mélyvízbe, apránként
jöttek az információk. A faluval addig nem törõdött senki,
rendetlenség volt, nekiláttunk
a munkának. Az öttagú képviselõtestületben Bödei Zoli bácsival, Varga Józseffel, Németh
Zsuzsannával és Pózvai Zoltánnal dolgoztunk együtt.
Tenni szerettünk volna a településért, sokat dolgoztunk, de
természetesen, ahogy most is,
akkor is voltak akadékoskodó
emberek. Akkor még körjegyzõségben voltunk Zalaszentivánnal, Zalaszentlõrinccel, Alibánfával, és Zalaszentivánra
jártunk be ülésekre – meséli
László József.
A központosított tanácsi
rendszerben kevés pénz jutott
a kistelepülésekre, így Pethõhenyén is volt bõven feladata
az elsõ testületnek. Az egykori
iskolaépület akkortájt lerom-

lott állapotban volt, a képviselõ-testület elhatározta, hogy
faluházat épít a helyére. A régi
iskolát így lebontották, és kissé
félszegen, de belevágtak az
építkezésbe, s akkor készült el
a mai, kibõvített épület alapja.
Az önkormányzat emellett feladatként tûzte ki a rossz állapotú utak, hegyi horhosok
helyreállítását és a hiányos
közvilágítás rendbetételét is.
Abban az idõben jelentek meg
az elsõ telefonok, melyekhez
az igényt akkor házról házra
járva mérték fel.
– Akkor még nem voltak
pályázatok, mindent önerõbõl,
összefogással tudtunk megoldani. Rendbe kellett tennünk
az elhanyagolt temetõt, elkészült a hõsi emlékmû és az akkor 7,5 millió forint értékû faluházat 1992-ben adtuk át. Felépülése után a térségben
egyedülálló módon falugondnokot neveztünk ki, a megbízást egy nagyon rendes család,
Honfiék kapták. A faluházra
próbáltunk akkor is vigyázni,
csak felügyelet mellett lehetett
ott lenni. Négy évig voltam
polgármester, 1994-ben Bencze Zoltán került a helyemre,
aki mellett még alpolgármesterként dolgoztam. Meglepõdtem az elismerésen, de úgy

érzem, hogy sokat dolgoztam
érte, és ez egy jó visszajelzés,
hogy érdemes volt – tette
hozzá.
László József szomorúan
meséli, hogy a régi településrészek, Ördöghenye és Pethõhenye közötti ellentétet ma is
látni véli. Véleménye szerint a
település mai vezetése is sokat
dolgozik azon, hogy a falubelieket összekovácsoló rendezvényeket, szórakoztató programokat szervezzen. Minden
igyekezetük ellenére az eseményeken szinte mindig ugyanazon résztvevõk jelennek meg,
számuk nem növekszik, vagy
bõvül új arcokkal.
– Mára a falu lakosságának
60 százaléka kicserélõdött.

Részben természetes folyamat,
hogy az üresen álló házakat új
lakosok vették meg, de sajnos
nem tudnak összekovácsolódni a régi falubeliekkel. Az emberek így az utcán sem ismerik
(meg) egymást. Deák István jelenlegi polgármester lelkiismeretesen dolgozik a faluért,
például télen is mindent megtesz, hogy már hajnalban járhatóak legyenek az utak. Sajnos közömbösek az emberek!
Csendes, nyugodt hely Pethõhenye, néha már túl nyugodt.
75 éves nyugdíjasként a napok
a feleségemmel már jórészt itthon telnek, unokánk a család
büszkesége, aki évrõl évre
kitûnõ bizonyítványt hoz!
Pataki Balázs

Továbbra is lesz Tanoda
Az Apáti Iskoláért Alapítvány újabb sikeres pályázatának köszönhetõen ismét várja
a tanulókat az Alsónemesapátiban mûködõ Várlak Tanoda.
A projekt célja a hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetû tanulók esélyegyenlõségének biztosítása. A kétéves ciklusra közel 30 millió forint áll
rendelkezésre, amelybõl harminc tanulónak tudnak napi
szintû foglalkoztatást biztosítani.
Vigh László országgyûlési
képviselõ megnyitójában megköszönte a tanárok és a mentorok munkáját, mondván: óriási a pedagógusok felelõssége
a tehetséggondozás terén. Sok
esetben nem mindig érkeznek
a diákok „tanítható” állapotban. Azonban a település jövõ-

je – mondta befejezésképen
Vigh László - pozitív értelemben el van döntve, mivel rendelkezik ezzel az oktatást segítõ intézménnyel.
Fehér Attila projektmenedzser rámutatott arra, hogy
a Tanoda akkor sem zárt be,
amikor nem állt rendelkezésre
pályázati forrás, így zökkenõmentesen folytathatják a megkezdett munkát.
Szabó Katalin, a Csertán
Sándor Általános Iskola igazgatója elmondta, hogy újabb
épülettel bõvült az oktatást
elõsegítõ intézmény; a mesekalács-házikót a közeljövõben
rendezik be, a felszerelések
beszerzésére szintén a pályázat nyújt lehetõséget.
H.L.

Továbbra is várja a fiatalokat a Tanoda.

2013. szeptember
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Humorba fojtva Szüreti felvonulás Kemendolláron
Rajz: Farkas László

Ebadta kölyke

– Hiába nyomja a kormány a pedagógusoknak a lóvét,
attól a matekdoli még nem marad el!...

Szocik lent

A kisbíró kihirdette Kemendollár idei történéseit.
Szeptember 21-én két év kihívás volt, hogy ki milyen gúután újra szüreti mulatságot nyákba öltözik ezen a napon.
– Ma is 60-70 fõ részt vesz a
tartottak Kemendolláron, melyet kíváncsian fogadtak a hely- felvonuláson, akik közül 3 éves
beliek. A falun végigvonuló legkisebb, és hetven év feletti
mezõgazdasági jármûveken a legidõsebb. Sok a fiatal, és
természetesen helyet kapott a remélhetõleg sokan megõrzik
kisbíró is, akinek bõven volt majd a hagyományt. A csapat
másik fele már az üstöknél
mit kidobolnia.
– A faluban idén történte- várja a felvonulókat, és pinceket hirdetem ki. Megalakult a pörkölttel kínálják õket. A háfocicsapat, sikeres volt a vér- rom hegygerinc négy oldalán
adás, tûzoltóink segítettek az találhatók szõlõhegyek, a közel
árvíznél és egyesületük is száz hatszáz szõlõmûvelésû területéves már – árulta el Supák nek 40-50 százalékát mûvelik.
Sándor, aki 2010 után újra Az újbor fejtése után talán noelvállalta a szüreti mulatság vember végén lesz a bormustra, márciusban a borverseny. A
kisbírói szerepét.
Kemendolláron még a mai településen a szomszédos falfelnõttek is emlékeznek gyer- vak lakóinak is van szõlõhegye,
mekkoruk szüreti mulatságai- a helyi borbírálaton általában
ra, kis kihagyás után a mai 45-65 borminta jelenik meg –
ifjak 14 évvel ezelõtt élesztet- említette meg Koronczi László
ték újra a vidám népszokást. A polgármester.
Pataki Balázs
helyi fiatalok között már-már

– Nem értem, mit tökölõdnek ennyit odafönn a górék
ezen a miniszterelnök-jelöltségen? Fel kell dobni egy bélást:
ha fej, Mesterházy, ha írás, Bajnai...

Legalulról nézve

Sokan beöltöztek, felvonultak ezen a délutánon.

– Lehet, hogy makroszinten már megmozdult valami, de
a kidobott cuccokon még nem érezhetõ...

www.zalatajkiado.hu
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Hagyományõrzés, ifjúságnevelés és közösségerõsítés
Országos tûzoltóverseny Zalaszentivánon

A házigazdák megfiatalított csapattal gyakorlatoztak.
A Zalaszentiváni Önkéntes Tûzoltó Egyesület tagjai a
tavalyi programon már lerakták az alapokat, így idén is jó
hangulatú rendezvényre volt
kilátás a zalaszentiváni sportpályán megrendezett országos
kismotorfecskendõ-szerelési
bajnokság záró futamán.
A verseny ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét, köszöntõt mondott Dobson Ti-

bor tû. dandártábornok, a Magyar Tûzoltó Szövetség elnöke
és Takács Ottó tû. alezredes, a
Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese, valamint Dormán Miklós,
Zalaszentiván polgármestere.
A szövetség elnöke ezután oklevelet adott át a bajnokság zalaszentiváni fordulóján jelenlévõ és a dunai árvízi védekezésben kiemelkedõ helytállást nyúj-

„Kapunyitogató” Lakhegyen

tó tizenegy önkéntes tûzoltó
egyesületnek, továbbá emléktárgyat adományozott a Zala
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóságnak, a Zalaszentiváni Önkéntes Tûzoltó Egyesületnek, mint rendezõnek és
a házigazda település polgármesterének.
– A programnak fontos a
hagyományõrzõ, ifjúságnevelõ
és közösségerõsítõ értéke, az
országban mûködõ 1100 egyesület motorjai a kistelepüléseknek. Dicsérendõ, ha valaki
a szabadidejét, pénzét az önkéntességre áldozza. Az országban régi kultúrája van a
tûzoltóság mûködésének, a fejlõdésünk biztosított. Az egyesületek költségvetését sikerült
megduplázni, pályázatokon mûködésre, fejlesztésekre, képzésekre lehet támogatást nyerni.
Az egyesületekbe befektetett
pénz értéke munkájuk által
megsokszorozódik. Jövõre van
esély a hivatásosok területén a
hazai tûzoltóautó-gyártás beindulására, mely az önkénteseknek is lehetõséget ad a hivatásosok felújított jármûvének átvételére. Remélhetõleg csökkenek az ország térképén azok a
„fehér foltok”, amelyek kevésbé ellátottak – fejtette ki Dobson Tibor.

A bajnokság eredményhirdetésén a díjakat a versenysorozat fõvédnöke, Bérczi László
tûzoltó dandártábornok, a BM
Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság Országos Tûzoltósági fõfelügyelõje adta át. A
tizedik és egyben záró fordulóban 21 csapat mérte össze
erejét, a bajnokságot retro és
modern kategóriában is az Újbuda csapata nyerte. A nõk
versenyében elsõ helyen Alsópáhok zárt, érdekesség, hogy
Zalából Becsehely minden kategóriában indított csapatot.
Pozsogár Andrea, a házigazda Zalaszentiváni ÖTE elnöke elárulta, hogy a pályázatoknak köszönhetõen az idei kiírásban Tolcsván, Hegykõn, Sárosdon sikerült rajthoz állniuk.
Sokan a szabadidõ terhére
vesznek részt a megmérettetéseken, a legtöbb nõi csapat
Szentivánon képviseltette magát. Zalaszentiván jövõre is szeretné megrendezni a programot.
A házigazdák sokat készültek a többszáz versenyzõt megmozgató megmérettetésre, a
versenyzõket megvendégelték,
este tûzzsonglõrök és tûzijáték
szórakoztatta az elfáradt lánglovagokat.
Pataki Balázs

RezsicsökkentésaZala-DepoKft. hulladékszállításidíjainál

Szeptember 14-én benépesült a faluház környéke Lakhegyen. Az önkormányzat, a Nemzeti Mûvelõdési Intézet Zala
Megyei Irodájával közösen
várta a helyieket Kapunyitogató címû rendezvényére. Délután 2 órától kézmûves foglalkozások, gyermekjátékok, íjászat, gyógynövény ismereti elõadás, valamint helyi termékek bemutatója és hagyomá-

nyos ételek kóstolója várta az
érdeklõdõket.
A színpadon eközben kulturális mûsor szórakoztatta a
közönséget, ahol a helyi ovisok (képünkön), majd a Lakhegyi Daloskör adta elõ mûsorát. Õket a Kanizsa Táncegyüttes mûsora követte, végül
pedig táncház zárta az egész
délután tartó programot.
gy.g

Tisztelt ügyfeleink, tisztelt lakosok!
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, illetve a
rezsicsökkentésrõl szóló 2013. évi LIV. és 2013. évi CXIV.
törvények értelmében 2013. július 1-tõl a kormány által
preferált rezsicsökkentés a hulladékszállítási díjakat is érinti.
A jogszabályok elõírják, hogy a számlán, a színes mezõben
ki kell emelni a rezsicsökkentés eredményeképpen jelentkezõ megtakarítás összegét az elszámolt idõszak vonatkozásában, és a 2013. július 1-je óta eltelt idõszakban.
Társaságunk elvégezte a törvényben leírt kötelezettségeket, így a Zala-Depo Kft. szolgáltatási területén élõk a soron
következõ számlájukban már a csökkentett díjakon számlázott
tételeket fogják látni.
A hulladékszállítási díjaknál a csökkentés általános szabálya az, hogy a közszolgáltatás díja nem lehet magasabb a
2012. április 14. napján alkalmazott díj legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegének 90 százalékánál.
Tekintettel a helyi sajátosságokra, és az egyes településeken alkalmazott eltérõ mûszaki tartalmú díjakra, a csökkentés
mértéke településenként eltérõ lehet.
Az ezzel kapcsolatos kérdésekben további tájékoztatással
állunk rendelkezésükre elérhetõségeinken:
Zalaegerszeg, Gasparich Márk út 26.
Telefon: 92/598-940, fax: 92/312-771
E-mail: info@zaladepo.hu
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Környezetvédelem és önkormányzati finanszírozás

A lelkes szemétszedõ csapat.
Vasboldogasszony is részt
vett a TeSzedd! országos szemétgyûjtési akcióban szeptember 14-én szombaton, így lelkes csapat gyûlt össze az önkormányzati hivatalnál. A program a szombathelyi székhelyû
Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség koordinálása mellett zajlott, amely gondoskodott a zsákokról, kesztyûkrõl és a hulladék elszállításáról is. A kisgyerekes, családos
csoportoknak a településre bevezetõ utakat 21 zsáknyi szeméttõl sikerült megtisztítaniuk.
– A program célja a tudatos
környezetvédelemre nevelés.
Tapasztalatom szerint sokszor
a kisgyerekek talán jobban
odafigyelnek a környezetükre,
mint az idõsebbek. Sajnos a
tájékozatlanság is jellemzõ, hiszen az erdõben találtunk elszórt céges feliratú szemeteszsákot is, amit elszállítana a
szolgáltató – árulta el Mazzag
Géza polgármester, aki hozzátette, hogy településükön minden tavasszal tartanak szemétgyûjtési akciót.
Év elején a költségvetés készítésénél látható volt, hogy az
önkormányzatok nehéz helyzetbe kerültek. A térség települései – Zalaszentgyörgytõl

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.
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Pókaszepetkig – összefogtak
és közös kiáltványukat aláírásukkal ellátva több hivatalos
helyre elküldték.
– Tavasszal olyan polgármestereket kerestem meg, akik
hasonló problémákkal küszködnek, mint mi. A kezdeményezéshez 20 település vezetõje csatlakozott, de semmilyen kötelék nem köt össze
bennünket. Több helyrõl kaptunk válaszlevelet, de ezekben

olyan megnyugtató megoldást
nem kaptunk, ami megoldaná
az önkormányzatok mûködését. A kormány tett intézkedéseket, feladatfinanszírozást
terveztek, de sok terület nem
kapott támogatást. Hiába írják
ki a pályázatokat, ha nem tudunk megfelelõ önrészt biztosítani hozzá. A mi önkormányzatunk helyi szinten nem
kevés pénzt fordít a civil szervezetek mûködtetésére, és vállaljuk az óvodás gyerekek intézménybe, uszodába való szállítását és megoldjuk az alsó
tagozatosok hazajövetelét – számolt be Mazzag Géza.
Beadványukhoz kapcsolódóan a polgármesterek meghívást kaptak a Számvevõszéki
és Költségvetési Bizottság szeptember 16-án tartott ülésére,
ahol harmadik napirendi pontként tárgyalták az önkormányzatok gazdálkodásának problémáját. A kormány és az ellenzéki oldal is külön-külön meghallgatta a Budapestre elutazott hat településvezetõt. Remélhetõleg ennek a jövõre
nézve kedvezõ hatása lesz.
Pataki Balázs

Búcsú a kupától
Szeptember 4-én rendezték
meg a Vasboldogasszony - Tarr
Sprint Andráshida Magyar Kupa labdarúgó-mérkõzést. A hazai csapat számára azért volt
különleges a találkozó, mert –
bár a gyõzelemre nem sok esély
volt – egy NB III-as alakulattal
tudták összemérni az erejüket.
Ráadásul jó néhány alapembert is nélkülöznie kellett a
vendéglátóknak, tovább csökkentve ezzel az esélyeket.

Az elsõ gólra a 14. percig kellett várni, amivel megszerezte a vezetést az Andráshida. Ezt még további 10
találat követett, így 0-11-es
eredménnyel zárult a mérkõzés, ami jól tükrözi a kétosztálynyi különbséget. Azóta
viszont menetel a Vasboldogasszony csapata, és 7 forduló
után a 6. helyen áll a megyei II.
osztályban.
(gy)

A sárga mezes hazaiak egy újabb andráshidai támadást próbálnak megakadályozni.

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Húú, ez nagyon jó lett!...
András és családja az otthonukkal úgy volt, mint az
autójukkal. Az elején még
minden nagyon szép volt és
örültek neki. Aztán az évek
elõrehaladtával jöttek a problémák. Már nem olyan szép,
megkopott, divatjamúlttá vált.
Az igényeik is megváltoztak,
több helyre lenne szükségük. Ennek otthonuk már
nem tud megfelelni. A kisebb- nagyobb bosszantó
kellemetlenségek miatt egyre kevésbé érezték jól magukat otthonukban.
Pedig megérdemelnék a
sok munka után, hogy jó
érzéssel lépjenek be az ajtón. Sebaj, gondolta András
és lelkesen berohantak egy
lakberendezési áruházba és
vettek néhány kiegészítõt.
Otthon azonban kénytelenek voltak belátni, hogy a
várt eredmény elmaradt. Ettõl még sok minden nem
változott. Ennél többre van
szükségünk – mondta András. De hogyan lehetne ezen
a helyzeten változtatni? Felesége szerint: – egy olyan
cégre van szükségünk, amely
megérti, hogy mi a problémánk, amelynek vannak
jó ötletei, amely nem csak
tervezni tud, de le is tudja
gyártani. De ami a legfontosabb: – látványterven tudja számunkra is érthetõen
megmutatni, hogyan néz ki
otthonunk az átalakítás után.
Ezért András minket választott. Az átalakítás nekünk sem egyszerû feladat,
de egy mondat miatt szívesen vállaljuk. Amikor elkészül, ügyfelünk csak ennyit
tud mondani: – húú, ez nagyon jó lett!
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
www.mxm.hu
30/9163016
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Egy szép hagyomány folytatódott
Ezüstérmes lett a Zalavíz a negyvenedik sportnapon
Második helyezést ért el a
Zalavíz Zrt. csapata az öszszesített versenyben a 40. alkalommal megrendezett Öt
Vízmû Sportnapon. Megvédte
bajnoki címét a Büki Gyógyfürdõ Zrt., így a vándorserleg
visszakerült újabb egy évre
Bükfürdõre. A jubileumi rendezvény kitûnõ hangulatban
és sérülésmentesen zajlott le.
Immár negyven éves múltra tekint vissza a Délzalai Vízés Csatornamû Zrt., a Soproni Vízmû Zrt., a Vasivíz Zrt., a
Zalavíz Zrt. és a Büki Gyógyfürdõ Zrt. sportversenye,
amely minden évben más
helyszínen kerül megrendezésre. A Zalavízet érte a megtiszteltetés, hogy a negyvenedik sportnapon Zalaegerszegen látta vendégül a sportküldöttségeket szeptember 7-én.
A zalai megyeszékhelyre
érkezõ 300 vendéget Gyutai
Csaba polgármester köszöntötte elsõként, ezt követõen
Nagy András, a Zalavíz Zrt.
vezérigazgatója megnyitotta a
jubileumi sporteseményt. Beszédében elmondta, hogy a
négy víziközmû szolgáltató
vezetõje az év elején úgy döntött, hogy a szektort érintõ
törvényi változások ellenére
is tovább ápolják az évtizedes
hagyományokat, azonban jóval szûkebb költségkeretet
biztosítottak a rendezvénynek.
Hat helyszínen összesen
nyolc sportágban mérték öszsze erejüket a csapatok. Több
sportágban külön rendeztek
nõi és férfi versenyt, így
összesen tizenegy csoportban
zajlottak a küzdelmek. Az

összesített végeredmény úgy
került meghatározásra, hogy
sportáganként 1-5-ig pontozták a csapateredményeket, az
elsõ helyezett kapott öt pontot, az ötödik pedig egyet. A
legmagasabb pontszámot elérõ résztvevõ a Büki Gyógyfürdõ Zrt. csapata lett, kiélezett küzdelemben – mindössze
két ponttal megelõzve a házigazda Zalavíz Zrt.-t. A képzeletbeli dobogó harmadik fokára
a Soproni Vízmû állhatott, negyedik helyezést ért el a Vasivíz, ötödikként pedig a Délzalai Víz- és Csatornamû végzett.
Ezen a napon vesztes nem
volt, hiszen a nyugat-dunántúli régió víziközmû szolgáltatásáért felelõs vállalatok munkatársai tovább ápolhatták

szakmai- és baráti kapcsolataikat, melyekbõl ez a rendezvény oly sokat adott az elmúlt
négy évtized során.
Az ünnepélyes díjkiosztó
végén Nagy András átadta az
Öt Vízmû Sportnap vándorzászlóját Zelles Zsoltnak, a
Vasivíz stratégiai igazgatójának, aki megerõsítette, hogy a
hagyomány 2014-ben Szombathelyen tovább folytatódik.
Összesített csapatvégeredmény: 1. Büki Gyógyfürdõ
Zrt., Bükfürdõ 36 pont, 2.
Zalavíz Zrt., Zalaegerszeg 34
pont, 3. Soproni Vízmû Zrt.,
Sopron 29 pont, 4. Vasivíz
Zrt., Szombathelyen 28 pont,
5. Délzalai Víz- és Csatornamû
Zrt., Nagykanizsa 20 pont.
(x)

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

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

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 • e-mail: zalataj@zelkanet.hu

www.zalatajkiado.hu
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A kitartó munka meghozza a gyümölcsét
Horváth János, a nemesapáti foci mozgatórugója
A faluban nem
múlhat el focimeccs
nélküle, már több évtizede rajong a nemesapáti futballért,
s megtesz minden
tõle telhetõt, hogy
az egyesület minél
jobban szerepeljen.
Horváth János egyesületi alelnök munkásságát a Nemesapáti Önkormányzat
az új sportöltözõ
szeptember 15-ikei
avatásán díszpolgári
címmel díjazta.
– Kicsit megle- A díszpolgári elismerést Gáspár Zoltánné
põdtem az elismeré- polgármester adta át.
sen, s nagyon jól esett. Aki is- ják az egyesületet, szakosztálymer, tudja, hogy én nem ezért elnökként Cserép Géza segíti
dolgozom. A sportot valaki munkájukat. A vezetõség tevévagy szereti, vagy utálja. Egy ki- kenysége személyenként el
sebb háttérbe vonulást nem van osztva, kéthetente összeülszámítva már 1978 óta vagyok nek, beszámolót tartanak egyitt a foci közelében. Ságodból másnak az elvégzett feladaszármazom, a Dózsában kezd- tokról.
tem ifistaként, utána az Építõk– Vezetõként nagy hiba
ben játszottam, majd Ságodról lenne, ha nem úgy indulnánk
már a nõsülésem elõtt ide iga- neki a bajnokságnak, hogy bajzoltam. A sporthoz, az itteni nokok szeretnénk lenni. Kell
munkához mindig kell motivá- egy ilyesfajta motiváció, de terció, amit a civil életben is tar- mészetesen, ha a másik csapat
tok. Amit egyszer elhatározok, jobb, akkor meg kell hajolni a
ha törik, ha szakad, végigcsi- nagyobb tudás elõtt. Egyértelnálom. Nyugdíjasként méhész- mû célunk, hogy szeretnénk
kedek, amit sokszor félrete- felkerülni a megyei elsõ oszszek a futballért. Ebben a kor- tályba. A csapat produkciójával
ban is van motiváció, olyan ér- elégedett vagyok, de még van
zelmek és hatások, amik arra min finomítani. A játékosok is
késztetnek, hogy csináljam to- látják, hogy kulturált körülmévább a sportmunkát. Megszé- nyek, jó feltételek között tudpült a régi öltözõ, ami még in- nak sportolni. A fiatalok kökább arra sarkallja az embert, zött vannak olyanok, akikre
hogy itt legyen. Rengeteg a felnézek a hozzáállásuk miatt.
háttérmunka, nagyon sokat kell Úgy neveltek, hogy a kitartó
tenni, hogy az egyesület min- munka meghozza a gyümölden korosztályban mûködõké- csét, soha nem szabad feladni.
pes legyen. Ötvenfõs utánpótA csapat a bajnokságban
lásbázisunk van Csácsbozso- példásan szerepel, eddig csak
kon, sokat kell tenni azért, egyetlen szombati mérkõzésen
hogy az is rendben mûködjön.
találtak legyõzõre, így hét mérNincs olyan nap, amikor a kõzésen szerzett 18 pontjukfoci szóba ne kerülne, a fiata- kal vezetik a megyei II. osztály
lok Jancsi bácsija a sporttal kel Északi-csoportjának táblázatát.
és fekszik. A tévés mérkõzések A társaság a vereséget kövemanapság nem érintik meg tõen sem zuhant össze, hanem
annyira, inkább a nemesapáti közösen ünnepelték társuk
csapatért szurkol. A nyáron születésnapját, ahol már a könagy változások történtek a vetkezõ mérkõzésre is hancsapat háza táján, így minõségi goltak.
igazolásokat, szakembereket
– Ebben a korban már nem
sikerült a Csácsbozsok-Nemes- szabad középszerûnek lenni,
apátiba SE kötelékébe csábí- vagy jól csinálunk valamit,
tani. Dr. Sinkó Vilmos elnök- vagy sehogy. Adtam magamként, Lukács Péter és Horváth nak az egyesületben még pár
János alelnökökként mozgat- évet, hogy egy kiugró teljesít-

ményt produkáljunk, aztán
majd meglátjuk, hogy mi sikerül. Nagyon rossz dolognak
kell itt történnie, hogy hiányozzak egy mérkõzésrõl is.
Vasárnap reggel már a délutáni meccsre készülök. Az egész
életemet úgy rendeztem be,
hogy ha megkapjuk a sorsolást, akkor ahhoz igazodok. Sajnos az utánpótlásnál még máshogy gondolkoznak, pedig
már legalább két hónappal
elõtte minden mérkõzés idõpontját lehet tudni. A tekecsapattal két bajnokságban is szerepelünk, ami egy ötszáz lelkes

falunál nagy feladat. Amikor látom, hogy a fiatalok itt mozognak, és nem a számítógép
elõtt, vagy az ital mellett vannak, akkor azt mondom, érdemes csinálni!
Az egyesületet Nemesapáti
Önkormányzata mellett Zalaegerszeg Csácsbozsok településrészi önkormányzata is támogatja.
Lukács Péter alelnökkel az
elõzõ számunkban olvashattak
beszélgetést, akinek a sportöltözõ avatáson Nemesapátiért
Díjat adományoztak.
Pataki Balázs

Átadták a felújított sportöltözõt

Mint arról korábbi lapszámunkban beszámoltunk, az
MLSZ által kiírt TAO-pályázaton való sikeres részvételnek
köszönhetõen megújult a nemesapáti sportöltözõ. A Csácsbozsok-Nemesapáti SE bruttó
10 millió forintot nyert a beruházásra, a munkálatokkal
két hónap alatt végeztek, melynek során nyílászárókat cseréltek, valamint felújították a vizesblokk-rendszert.

Az ünnepélyes avatásra-szentelésre a község kálvária-búcsúnapján került sor. Lukács
Péter avatóbeszédét követõen mindazok elismerõ oklevélben és tárgyjutalomban részesültek, akik nagyban hozzájárultak a projekt sikeres
lebonyolításában. A kora esti
órákban Sömenek István plébános szentelte fel az újjávarázsolt sportöltözõt (képünkön).
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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
kínál felüdülést és kikapcsolódást minden korosztálynak!

Felnõtt belépõ : 2 000 Ft
Felnõtt belépõ (pezsgõfürdõ + szaunahasználattal): 2 500 Ft
Gyermek belépõ (3-14 éves korig): 1 500 Ft

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

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI:
ADVENTI AJÁNLATOK

Az akció a készlet erejéig tart!

Prága
Nov. 30-Dec. 2.
Zakopane és Krakkó
Dec. 6-8.
Bécsben-Schönbrunni Kastély
Nov. 30.
Salzburg
Dec. 7.
Mariazell
Dec. 8.
Hallstattban és St. Wolfgang
Dec. 21.

Zalaegerszeg
34.900 Ft/fõ
35.900 Ft/fõ
5.700 Ft/fõ
9.100 Ft/fõ
7.000 Ft/fõ
9.100 Ft/fõ

Keresse további egynapos adventi programjainkat is!
Zala Volán Utazási Irodák:
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

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

ONLINE PÉNZTÁRGÉPEK!
Megrendelés felvétele, tájékoztatás
az alábbi címen, vagy telefonszámon:
CZOTTER BT., Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.
Tel.: 06 20/951-0824

