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Politikai hirdetés

December elsejével új nyit-
va tartással és könyvtárossal,
bõvülõ programkínálattal várja
olvasóit és a szórakozni vágyó

Megújult könyvtár hétvégi programokkal
Újjáéledõben a közösségi élet Alsónemesapátiban

látogatóit
a könyvtár és kultúrház. A ko-
rábbi években rendre nyüzs-

Alsónemesapátiban

géssel telt meg szombatonként
a falu központi épülete,

a könyvtár gon-
dozása mellett a régi hangu-
latot, közösségi életet szeretné
visszacsalogatni a termekbe.
Az év végi adventi, karácsonyi
idõszakra kicsinosodott az
épület nagyterme, s teltházas
ünnepségeken vett részt a falu
apraja-nagyja.

– Elsõ rendezvényként a
teltházasra sikeredett Mikulás
ünnepséget szerveztem, mely-
re minden tizennégy éven
aluli gyermeket meghívtunk,
akik az önkormányzat támoga-
tásával jutottak ajándékokhoz.
A könyvtár hétfõtõl csütör-
tökig tíztõl négyig, pénteken

Krá-
picz Lászlóné

tíztõl este hatig van nyitva, de
elterveztem, hogy kéthetente
szombaton kettõtõl este kilen-
cig is kinyitok, amikor játékos
programokat is szervezünk.
Elsõ alkalommal kevesen tud-
tak a lehetõségrõl, de az Inter-
net segítségével egyre többen
fedezik fel a könyvtárat és a
szombati programokat. Nép-
szerû a pingpong, de netezni,
csocsózni már hétköznap is
bejönnek a gyerekek – árulta
el a kultúrház új mindenese,
aki kulturális közfoglalkozta-
tottként öt hónapig látja el a
könyvtárosi, programszervezõi
feladatokat, s a Nemzeti Mûve-
lõdési Intézet számára statiszti-
kai adatokat is kell szolgáltatnia.

Krápicz Lászlóné buzdítja az olvasókat a kölcsönzésre, akik új
kiadványokból válogathatnak.

Január 24-én
tartotta soros ülését az

elnök be-
vezetõje után

polgármestere szá-
molt be az ta-
pasztalatairól. Elmondása sze-
rint, bár a program és a szer-
vezés jó volt, az érdeklõdés
lehetett volna nagyobb is. Ez a
tapasztalat egyébként össze-
cseng azzal a megállapítás-
sal, hogy az emberek az utób-
bi idõben nem szívesen vesz-
nek részt közösségi rendez-
vényeken.

Elhangzott: annak ellenére,
hogy néhány település a tár-
sulásból való kilépés mellett

Nagypáliban
Észak-

Nyugat Zalai Kistérségi Tár-
sulás. Köcse Tibor

Szijártó József,
Egervár

adventi vásár

Alakul a program
Kistérségi ülés Nagypáliban
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Megújult könyvtár hétvégi programokkal
Újjáéledõben a közösségi élet Alsónemesapátiban

A 3500 kötetes könyvtár
folyamatosan új kiadványokkal
várja olvasóit, s aki nem sze-
retné, vagy nem tudja a sláger-
könyveket megvenni, helyben
is hozzájuthat a megyei könyv-

tár mozgókönyvtári szolgálta-
tása által biztosított olvasmá-
nyokhoz. Az olvasók száma az
újranyitás óta eltelt másfél hó-
nap alatt 21 fõvel gyarapodott,
a gyerekek körében játékos
formában, kulturális vetélke-

dõkkel szeretnének kedvet csi-
nálni az olvasás, közös szóra-
kozáshoz. A kultúrház február
15-én is nyitva lesz, amikor
maskarás felvonulást, farsangi
délutánt szerveznek. Tervben
van a falu szorgos kezû alko-
tóinak keze munkáját bemu-
tató kiállítás és több idõ-
szaki tárlat összeállítását is
tervezik.

– Számos új könyvünk van
mai íróktól, olyanok is, amiket
eddig sokan megvettünk. Min-

den hónapban 40-45 darab új
könyvvel, 30 DVD-vel gyara-
podik az állományunk, s mel-
lette új társasjátékokat, havi és
hetilapokat is kapunk. Aki be-
iratkozott, már háromszor-négy-
szer visszajött, és egymásnak
ajánlgatjuk az elolvasott köny-
veket – mesélt a tapasztalatok-
ról Krápicz Lászlóné, aki a
városi könyvtárban szerzett
munkatapasztalatait is kama-
toztatja falu bibliotékájában.

Pataki Balázs

Játékos programokat is szerveznek.

Év vége felé, karácsony kö-
zeledtével egyre nagyobb volt
a készülõdés, mindenki az ün-
nep lázában égett. Nem volt ez
másképp sem, ahol
egymást érték a különféle ren-
dezvények.

December 22-én karácso-
nyi ünnepséget szerveztek
Lakhegyen, ahol a faluházban
gyûltek össze az emberek,
hogy megnézzék a helyi cso-
portok elõadásait.

szavai után a
léptek a színpadra és

Lakhegyen

Kondor
Anett helyi óvo-
dások

Ünnepi forgatag Lakhegyen
verseket, énekeket, és egy rö-
vid színdarabot adtak elõ. Ez-
után a helyi fiatalok következ-
tek versekkel, valamint egy kis
történettel, amiben a Jézuska
születését elevenítették fel.

és
karácsonyi dalokat adtak elõ,
majd a
zárta az ünnepi mûsort.

A korábbi évekhez hason-
lóan most sem sietett senki ha-
za, hiszen a szervezõk forró teá-
val, és egy kis harapnivalóval
vendégelték meg a jelenlévõket.

Tóth Beatrix Miklós Péter

Lakhegyi Daloskör

Nagy sikert aratott az óvodások mûsora.

December 22-én
, a Szent István Templom-

ban karácsonyi koncerttel han-
golódtak rá az ünnepekre a
helybeliek.

polgármester
köszöntõje után

zenéltek és énekeltek karácso-
nyi dalokat. A mûsorban sze-
replõk szándéka az volt, hogy

Pethõhe-
nyén

Deák István
Borsos Anna,

Borsos Miklós és Gaál Péter

Karácsonyi koncert Pethõhenyén

megénekeltessék a közönséget
is, még hangszereket is osztot-
tak szét, hogy az együttzenélés
és éneklés igazi családias han-
gulatot teremtsen.

A koncert sikeréhez az is
hozzájárult, hogy a falu lakosai
megtöltötték a templomot,
sokan ott voltak azok közül
is, akik nemrég költöztek a
községbe.

Családias hangulatot teremtettek.

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Egyszerû sportsérülésnek
indult. A 19. évében járó

hétvé-
gente csapattársaival lelkesen

ali-
bánfai Szikszai Dániel

Jótékonysági délután Szütyõért
Sokan segítik az alibánfai fiú felépülését

rúgta a labdát a
ifi csapatá-

ban. Az egyik mérkõzés után a
meccs közben is érzett fájda-

zalaszentivá-
ni sportegyesület

lom késõbb sem múlt el. A so-
kak által csak hívott
fiút a rák támadta meg. Mû-
téttel és hosszas kezelésekkel
járó nehéz idõszak követke-
zett. A falubeli barátok, iskolai
és csapattársak már korábban
gyûjtést szerveztek számára, s
február elsején az

, az
és

a
szervezésében

jótékonysági irodalmi-zenés
délutánra gyûltek össze az ali-
bánfai faluházban. A szomorú
esemény egy örömteli bejelen-
téssel indult: Dani 99 százalék-
ban meggyógyult, legyõzte a
betegséget!

A jótékonysági délutánt
polgármester nyi-

totta meg, majd
és adta elõ

mûsorát. Megható beszédet mon-
dott érseki
tanácsos, a rendezvény fõvéd-
nöke, aki fiatalként szintén le-
gyõzte a kegyetlen kórt. Szín-
padra lépett a

, az ,
és

Szütyõnek

Alibánfai
Önkormányzat Alibánfa
Fejlõdéséért Közalapítvány

Római Katolikus Plébánia
Zalaszentiván

Cziráki Imre
Virrasztó

Márton családja

Sömenek István

Lila Akác Dal-
kör ApátiCitera Szakkör
Kámán Géza barátai, Laci,

verset szavalt ,
mulatós mûsorát hozta el

. A fellépõk tiszteletdí-
juk lemondásával, és mûvészi
produkcióikkal járultak hozzá
a rendezvény célkitûzésének
eléréséhez.

A helyszínen többen is fel-
ajánlást tettek, így több sport-
egyesület, családok, Dani egy-
kori és jelenlegi iskolájának
tantestülete is adományt gyûj-
tött a fiú mielõbbi felépülését
segítve. Az alibánfai ministráns
a felajánlásoknak köszönhe-
tõen jutott okostelefonhoz,
alapítványi adományként a
kórházból laptopon keresztül
tud kapcsolatot teremteni ba-
rátaival, és egy önzetlen fel-
ajánlásnak köszönhetõen egy
évig az Internetet is ingyen
használhatja. A szervezõk ez-
úton is köszönik mindenki ed-
digi nagylelkû segítségét, mely-
nek eredményeképp több mint
fél millió forint gyûlt össze. A
támogatást Dani magántanuló-
ként folytatandó tanulmányai-
ra és felépülését segítõ immun-
erõsítõ programjára fordítják.

Pózvai Szilvia

Tomee

Pataki Balázs

Színvonalas mûsort adtak a fellépõk, köztük Virrasztó Márton
és családja.

Alakul a program
Kistérségi ülés Nagypáliban

döntött – elsõsorban anyagi
okok miatt –, a falvak kulturális
csoportjai ezután is szeretné-
nek részt venni a kistérségi
társulás rendezvényein. Ezt az
ellentmondást szeretnék fel-
oldani a társulás vezetõi az
érintett önkormányzatok ve-
zetõivel történõ megbeszélé-
sek során.

A társulás elfogadta a 2014.
évi költségvetést és a mun-
katervet is.

Az idei programok sorában
az elsõ lesz a

, amelynek egyelõre nincs
helyszíne és idõpontja. A ha-
gyományos április 12-
13-án Egerváron kerül sor. A

szin-
tén nincs még idõpontja, de az
biztos, hogy Egervár rendezi. A
kulturális találkozó házigazdá-
ja augusztus 24-én Egervár lesz,
a vers-, mese- és prózamon-
dó versenynek novemberben

ad otthont.

kistérségi borver-
seny

vásárra

kistérségi túraversenynek

Vasboldogasszony

Tavaly novemberben Alsónemesapáti volt a vers-, mese- és
prózamondó verseny házigazdája.



A január 24-én tar-
tott frakcióülésén döntés szü-
letett arról, hogy három lépés-
ben folytatódik a rezsicsök-
kentés. Április 1-jétõl a gáz ára
6,5 százalékkal, az áramé szep-
tember 1-jétõl 5,7 százalékkal,
a távhõ ára pedig október 1-
jétõl 3,3 százalékkal csökken.

Az újabb rezsicsökkentés-
rõl nyilatkozott lapunknak

zalai országgyûlési
képviselõ.

– A baloldal a válság terheit
a lakosságra hárította. A Gyur-
csány-Bajnai kormányok ide-
jén 15 alkalommal emelkedett
a gáz ára. 2002 és 2010 között
a gáz ára háromszorosára nõtt,
az áramé pedig megduplá-
zódott. A szocialisták miatt
2010-ben minden ötödök ház-
tartás jövedelmének több mint
egyharmadát költötte lakás-
fenntartásra. Ez közel 2 millió
ember mindennapi életét tette
nehezebbé. A fõleg külföldi
tulajdonú energiacégek éve-
ken át óriási profitot termel-
tek. 2011-ben az áramszol-
gáltató vállalatok nyeresége 31
milliárd forint volt. A szocia-
listák egyes külföldi cégeknek
hosszú évekig 8 százalékos
extraprofitot garantáltak. Az
európai országok közül a vá-
sárlóerõt figyelembe véve Ma-
gyarországon volt a legmagasabb
a gáz és az áram ára – mondta
elöljáróban a képviselõ.

Fidesz

Vigh László

– Miért kerülhetett sor re-
zsicsökkentésre?

A harmadik rezsicsökkentés – három lépésben
Beszélgetés Vigh László országgyûlési képviselõvel

– A rezsicsökkentést azért
lehetett megvalósítani, mert a
Fidesz-KDNP más szemlélettel
állt hozzá a rezsiárakhoz, mint
ahogyan azt a Gyurcsány-koa-
líció különbözõ kormányai tet-
ték 2002 és 2010 között. A
Gyurcsány-koalíció gondolko-
dásának a középpontjában az
állt, hogy a rezsi, a közmû-
szolgáltatások profitorientált
szolgáltatások. A Fidesz és a
KDNP viszont egyértelmûen
kimondta: a közmûszolgálta-
tók monopóliumok, ennek meg-
felelõen nem profitorientált,
hanem nonprofit szolgáltatás-
ként gondolnak rájuk. A non-
profit közmûszolgáltatásokról
szóló törvény még ebben a

ciklusban elkészül, de azt java-
solják, hogy a választók dönt-
senek róla április 6-án. Ha a
szavazók a Fidesz-KDNP kép-
viselõjelöltjeit támogatják, ak-
kor a parlamentben el fogjuk
fogadni ezt a törvényt, és ezzel
véglegessé tesszük, hogy Ma-
gyarországon a rezsi nonprofit
szolgáltatás.

– Az Országgyûlés a kor-
mányprogramnak megfele-
lõen átalakította és leegyszerû-
sítette a választási rendszert,
így 386 helyett csak 199 kép-
viselõ lesz a következõ par-
lamentben 2014-tõl. Ennek kö-
szönhetõen jelentõsen ol-
csóbb és hatékonyabb lesz a
mûködés. Az átalakítás követ-
keztében Zala megyének így a
jövõben 10 helyett csak 3 or-
szággyûlési képviselõje lesz,
azaz a törvény három nagy
választókerületet alakított ki a
megyében. Ezek közül az 1-es
számú választókerület 76 tele-
pülésbõl áll, benne 3 várossal
(Zalaegerszeg, Lenti, Zalalövõ)
és 73 faluval. Ennek a nagy
kiterjedésû választókerületnek
eddig három kormánypárti
képviselõje volt: dr. Gyimesi
Endre, Pintér László és jóma-
gam. A ciklus közben az álta-

– Az április 6-i országgyû-
lési választásra a Fidesz - Ma-
gyar Polgári Szövetség és a Ke-
reszténydemokrata Néppárt
Önt javasolta Zala megye 1-es
számú választókerületének
képviselõ-jelöltjévé…

lam nagyra becsült dr. Gyimesi
Endre és Pintér László – akik
nagyon sokat tettek a körzetü-
kért – jelezték, hogy a 2014-es
választáson már nem kívánnak
újra indulni. Ezért a Fidesz és a
KDNP ebben az új, nagy vá-
lasztókerületben mûködõ he-
lyi szervezetei egyhangúlag
engem jelöltek képviselõnek.
Számomra nagy megtisztelte-
tés, hogy már 8 éve képvisel-
hetem a zalai embereket az
Ország Házában. Közös össze-
fogással sok fejlesztést értünk
el az utóbbi években: a zala-
egerszegi ipari parkban újabb
munkahelyeket teremtettünk,
megnyitottuk a vállalkozások
számára a Zalaegerszegi Inku-
bátorházat, sikerült a jó kor-
mányzati kapcsolatoknak kö-
szönhetõen 1,3 milliárd Ft-os
többlettámogatást kiharcolni a
megyeszékhelynek, hamarosan
elindul a kórház újabb fejlesz-
tése, de Lentiben, Zalalövõn és
több kistelepülésen is történ-
tek fejlesztések. A következõ
években javítani kell a zala-
egerszegi térség közlekedését.
A városokban és a falvakban
élõk érdekében növelnünk
kell a munkahelyek számát. Én
ezen szeretnék dolgozni a kö-
vetkezõ ciklusban, amennyi-
ben a zalai emberek engem
választanak a térség országgyû-
lési képviselõjévé. Folytatni
szeretném a közös munkát,
hogy Zala megye képviselete
erõsebb legyen Budapesten!

Vigh László

A hagyományoknak megfe-
lelõen január 7-én a Hevesi
Sándor Színházban tartott új-
évi fogadást a

.
, a közgyû-

lés elnöke beszéde elején ki-
emelte:

– Lezárult az önkormányza-
tok és az önkormányzatokkal
kapcsolatban volt intézmé-
nyek rendszerének átalakítása.
Nyugodtan mondhatjuk, hogy
a megyében jól alakult, kö-
szönet a folyamatban résztve-
võk együttmûködésének. Nyil-
ván voltak nehézségek, egy-két
megoldandó kérdés még ma-
radhatott, de közös érdekünk,
hogy a megyei intézmények jól
és hatékonyan mûködjenek,
ezt segítik a kormányzati in-
tézkedések is, a törvényalko-
tás, melynek eredményekép-
pen nem csak nagyobb mû-
ködési fennakadások nem vol-
tak, hanem már a kormányzati
szektorban elsõsorban az okta-

Zala Megyei
Önkormányzat

Manninger Jenõ

Zala megye lehetõségei
tás, de az egészségügy és a
szociális területen is emelked-
tek a bérek. Ma már az önkor-
mányzati rendszer sincs válság-
ban, elsõsorban azért, mert a
kormányzat átvállalta az adós-
ságok terheit. Kétségtelen, hogy
az új finanszírozás – különö-
sen a kisebb településeknél –
okoz nehézségeket, így a jövõ-
ben a finanszírozást itt pon-
tosítani kell. Sikerként beszél-
hetünk az önkormányzatok fej-
lesztéseirõl, az uniós pénzek
felhasználásáról, habár külö-
nösen a kisebb településekre
kevesebb jutott, így az új cik-
lusban ezen javítani kell.

A közgyûlés elnöke elisme-
rõen szólt a zalai emberek
munkájáról:

– Komoly sikereket érnek
el az oktatás, a mûvészet terü-
letén és köztudomású, hogy
kiváló középiskoláink vannak.
Köszönet mindazoknak, akik a
tavalyi évben is öregbítették
hírnevünket.

Beszéde végén a tennivaló-
kat említette az elnök:

– A megyei önkormányzat-
nak a jövõben komoly fejlesz-
tési feladatai lesznek, átalakítá-
suk után ide tartozhat a Széche-
nyi Programiroda, január 1-tõl
már résztulajdonos az RFÜ-
ben és nagyobb szerepet vál-
lalhat a vidékfejlesztési prog-
ramokban is. Az elmúlt évben
elfogadtuk a Megyei Fejlesztési
Koncepciót, most már a gazda-
sági részprogramokat, és fog-
lalkozunk a projekt elõkészíté-
sekkel is. Összességében azt
mondhatjuk tehát, hogy sok-
kal felkészültebbek leszünk az
uniós pénzek fogadására. A
stratégiai célok változatlanok,
a megyei jogú városok ipari
tengelyeinek, s az egészség- és
gyógyturizmus fejlesztése. Ko-
moly elõrelépésre van szükség
a kisebb településeknél, ahol
ma a mezõgazdaság, a meg-
újuló energia, a helyi termelõk
támogatása, a falusi turizmus

és a helyi vállalkozók számára
nem csak uniós támogatás,
hanem könnyebb banki hite-
lezés biztosítása együttesen
eredményezhet elõrelépést.

Manninger Jenõ beszédét
követõen kor-
mánymegbízott mondott po-
hárköszöntõt.

Rigó Csaba

Manninger Jenõ

4 2014. januárÉszak-Nyugat Zala



52014. január Észak-Nyugat Zala

Gazdag programot állítot-
tak össze idén is a

rendezvénysorozatban.
polgármestere,

és a helyi
így fogal-

mazott a Helyi Hírekben:
„Ismét elmúlt egy küzdel-

mes esztendõ. Ne feledjük a
kudarcot, csalódást sem, de
jövõt építeni csak eredmé-
nyes munkából, összefogás-
sal lehet! Bármilyen rövid
volt az elmúlt esztendõ, az
összefogás erejével teljesítet-
tük az önként vállalt, és a
ránk rótt feladatokat. Ezúton
is köszönjük a belénk vetett
bizalmat, a segítõ közremû-
ködést, az önkéntes munkát,
hogy mindig érezhettük a tá-
mogató közösség erejét. Most
már mindenki megragadta az
újesztendõ vándorbotját, ke-
resztjét, hogy újult erõvel, új
hittel, reménnyel, vágjon ne-
ki a láthatatlan jövõnek, bíz-
va a békében, az alkotó mun-
ka, az adott szó becsületé-
ben, bízva egymásban. Kívá-
nom, hogy Kemendolláron
ebben az újesztendõben is él-
jünk békében, összefogva,
egymásba vetett hittel. Kívá-
nok a betegeknek gyógyu-
lást, reményt, hitet a csüg-
gedõknek. Erõt, egészséget,
kitartást mindazoknak, akik
hozzájárultak a múlt és jövõ
feladatainak teljesítéséhez.”

Íme a program:

„Szép vagy Magyarország” –

Dollári es-
ték
Kemendollár
Koronczi László
képviselõ-testület

Január 27. hétfõ 18 :00

Dollári esték
Fotókkal kísért élménybeszá-
molót tart: Szalai Attila és Ge-
deon Tamás.

Több évezredes mûvészet,
a fazekas mesterség napjaink-
ban. Bemutatja: Horváth Csa-
ba népi iparmûvész. (Lehetõ-
séget biztosítunk saját termék
készítésére.)

Kemendollári
Vöröskereszt Alapszervezet tag-
gyûlése.

Civil szervezetek bálja –
Farsangi bál. Civil szerveze-
teink tagjait, és községünk
véradóit várjuk egy laza ki-
kapcsolódásra.

Közmeghallgatás
– falugyûlés.

Nyugdíjas találkozó.
A csillagos

égbolt látnivalói. Elõadást kö-
vetõen távcsõvel figyelhetjük
meg a Holdat és a Jupiter
bolygót. Elõadó: Bánfalvi Pé-
ter tanár, csillagász.

Borverseny.
Agyagból

készült használati- és dísztár-
gyak környezetünkben. Is-
merkedés a korongozással.
Bemutatja: Horváth Csaba né-
pi iparmûvész.

A Hold meghódítása.
Csillagászati távcsövön ke-
resztül ismerkedhetünk meg
a tavaszi égbolt csillagaival.
Elõadó: Bánfalvi Péter tanár,
csillagász. Az elõadások hely-
színe a kemendollári faluház.
Idõpontja 18 óra.

A szervezõk szeretettel
várnak minden érdeklõdõt.

Február 03. hét-
fõ:

Február 07. pén-
tek 17.00 óra:

Február 15. szom-
bat:

Február 20.
csütörtök:

Március 02. va-
sárnap:
Március 10. hétfõ:

Március
23. vasárnap:
Március 31. hétfõ:

Április 07.
hétfõ:

Az ünnepek elõtti napok-
ban hagyományosan megren-
dezték a tele-Kemendolláron

Kemendollár ünnepe
A nyugdíjazott falugondnok köszöntése

pülés ünnepi programját, me-
lyen elõször a tánc-
csoport lépett színpadra, majd

Semiramis
Koronczi László polgármester
szólt a megjelentekhez:

– Karácsony ünnepe nyissa
fel a szemeket, legyünk képe-
sek felismerni az egymásnak
okozott apró örömöket, rakjuk
õket egymásra és meglátjuk,
milyen nagy ajándékcsomag
az, amit mi közösen egymásért
teszünk. 15 év alatt nem kap-
tam rosszindulatú megjegy-
zést, megszólítást, a több mint
100 testületi ülésen mindig
megvolt a határozatképesség.
Közmeghallgatáson és testüle-
ti ülésen sem volt egyszer sem
hangos szó, mindent döntést
közös akarattal, együtt hoz-
tunk meg, a társadalmi munká-
ra mindig volt jelentkezõ. Min-
den rendezvényen úgy érez-
tük, hogy jó itt együtt lenni.
Mindez más települések szá-
mára hihetetlen, nekem Ke-
mendollár községtõl évente ez
a karácsonyi ajándékom – szólt
a megjelentekhez a falu elsõ

embere december 22-én, az év
utolsó közösségi programja-
ként tartott karácsonyi ünnep-
ségen.

A köszöntõt követõen a gye-
rekek foglalták el a színpadot:
az és az iskolások
egyaránt szép versekkel, éne-
kekkel készültek, akiket ünne-
pi dalcsokraival a

énekkara kísért. A mûsor
a Szent karácsony éjszakája je-
lenettel, és a mécsesek fényé-
nél meghitt énekléssel zárult.

Koronczi László polgár-
mester a közönség elõtt kö-
szöntötte a település nyugdíj-
ba vonult falugondnokát,

, aki több éves ál-
dozatos, a faluért végzett mun-
kája után szeptember elsejétõl
már nem a falut, hanem szû-
kebb családját „szolgálja”.

A www.zalatajkiado.hu kép-
galériájában további fotók látha-
tók az eseményrõl.

óvodások

nyugdíjas
klub

Sza-
bó Gyulánét

Pataki Balázs

A gyerekek verssel, mesével, Koronczi László köszöntõvel készült. Az ünnepség végén Szabó Gyuláné is nagy tapsot kapott.

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 e-mail: zalataj@zelkanet.hu•

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

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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2007 márciusában
képviselõ-testüle-

te feloszlatta magát, így júni-
usban idõközi választást tartot-
tak. A település elöljárójának
tisztségére akkor hat független
jelölt pályázott, akik közül
Mazzag Géza nyerte el a több-
ség bizalmát. A település pol-
gármestere rövidke ciklus
után a 2010-es választásokon
ismételten gyõzött, így hetedik
évét kezdte el Vasboldogasz-
szony élén. Az elmúlt idõszak
alatt a településen több állag-
megóvási munka, önerõs és
pályázati fejlesztés is megva-
lósult.

A felújítási folyamat a falu-
ház homlokzati részének és a
buszmegállók újrafestésével
kezdõdött. Az életveszélyessé
vált régi iskolaépületet elbon-
tották, helyén parkolót, közvi-
lágítást – környezetében sé-
tányt, folytatásaként lépcsõt
alakítottak ki a templom jobb
megközelíthetõségéért, mind-
ezzel megszépült a környezete.
A temetõ melletti terület rend-
betétele magában foglalta egy
leégett ház elbontását, a terep-
rendezést, fák-cserjék ültetését
és a terület temetõhöz való
csatolását. Felszámolták tele-
pülésükön a romatelepet. Ko-
moly feladatként jelentkezett
az elöregedett, veszélyes fák ki-
vágása, melyek helyére kifejlõ-
dött fákat ültettek a temetõnél,
a sportpályánál, a millenniumi
parkban, a játszótérnél és a
Petõfi-Kossuth utak kereszte-
zõdésénél levõ területen is. A
közterek asztalokat, pihenõpa-
dokat kaptak, és ide került a
felújított régi tûzoltókocsi is.
Az önkormányzati iroda elõtt
zászlótartókat helyeztek ki, az
aszfaltos pályánál tartandó ren-
dezvények lebonyolításához
áramfelvételi lehetõséget alakí-
tottak ki. Helyreállították a Pe-

Vasbol-
dogasszony

Összefogás kellene a mindennapokon is…
Töretlen fejlõdésben Vasboldogasszony

tõfi-Egervári utak keresztezõ-
désében található kõkeresztet,
megújultak a hegyi utak, asz-
faltot kapott a sporttelepre ve-
zetõ út. Megoldották a szenny-
vízcsatorna hibáit, rendbe tet-
ték az útpadkát, 8 kombinált
játékelembõl álló játszóteret
alakítottak ki.

Az önkormányzati iroda
már a 21. századnak megfelelõ
feltételek között fogadja ügyfe-
leit, és alkalmas nagyobb ülé-
sek, tárgyalások lebonyolítá-
sára. Lecserélték az iroda, a
könyvtár és a helytörténeti ki-
állítás (melynek a homlokzata
is megújult) épületének nyílás-
záróit. Létrejött a falugond-
noki szolgálat, melynek ellátá-
sához új jármûvet szereztek
be, számára garázst alakítottak
ki. A sportpályánál megújultak
a játékosbeülõk, öntözõrend-
szert, áramvételi lehetõséget
alakítottak ki. Indokolt volt na-
gyobb értékû eszközök beszer-
zése is, így a faluházba 100
konferenciaszéket, a könyvtár-
ba 6 asztalt és 24 széket vásá-
roltak. Az önkormányzati iro-
da három új szekrénnyel, tár-
gyalóasztalokkal, székekkel csi-
nosodott. Szintén a rendezvé-
nyek lebonyolításához vásárol-
tak 15 garnitúra sörpadot-asz-
talt, 100 fõ ellátására alkalmas
abroszt és étkészletet. A prog-
ramok hangosítását immáron
korszerû berendezés biztosít-
ja. Vasboldogasszonyban is
mûködik a közmunka, mely-
nek végzéséhez fûnyírókat, bo-
zótvágókat, kisgépeket, szer-
számokat vásároltak.

– Folyamatosan támogatjuk
az általános, közép- és felsõok-
tatásban tanulókat, segítjük ci-
vil szervezeteinket, melyek a
település jó hírét viszik a me-
gyében és az országban. Az el-
múlt években tûzeset, eltûnt
ember keresése, egy többgyer-

mekes családfõ hirtelen halála
is a tragédiák közé sorolható,
valamint az árvíz sújtotta Fel-
sõzsolcára személyesen vit-
tünk adományt. Sajnos a tragé-
diák döbbentik rá az embere-
ket a jó cselekedetre, az össze-
fogásra, ilyenkor készek egy-
szerre megmozdulni a jó cél-
ért. A széthúzás helyett ezt a
gondolkodásmódot lenne jó
átmenteni a mindennapjaink-
ba is. Törekedünk arra, hogy
gondozott, kulturált környezet-
ben éljünk, a fejlesztési elkép-
zeléseinkhez terveket készít-
tettünk. Az új közös hivatalhoz
való csatlakozás eredménye az
ügyfélfogadás helybehozatala,
azonban az elmúlt egy év rö-
vid, hogy a váltás eredményes-
ségét értékeljük. A leendõ õszi
választáskor majd az újonnan
megalakuló testület dolga lesz
értékelni ezt a kapcsolatot. A
jól gazdálkodó önkormányza-
tok közé lehet sorolni bennün-
ket, nálunk nem volt adósság,
amit az állam átvállaljon, így
remélem, ennek megfelelõen
kárpótolnak majd bennünket
is és remélhetõleg a kistelepü-
lések költségvetési finanszíro-

zása az elõzõ évekhez hason-
lóan elegendõ lesz a mûködés-
re és kisebb fejlesztésekre –
taglalta Mazzag Géza polgár-
mester, aki hozzátette: a fej-
lesztésekbõl mindenki mást
érzékel, leginkább azt, amit
igénybe vesz.

A rendezvényeket igyekez-
nek mindig színvonalasan le-
bonyolítani, a beruházásokat a
rendelkezésre álló anyagi for-
rásokhoz mérten tervezték és
valósították meg. Vasboldog-
asszony nem részesült adós-
ságkonszolidációban, e címen
beadott 20 milliós pályázatu-
kat forráshiány miatt utasítot-
ták el. A hat év alatt közel 50
millió forintból megvalósult
fejlesztéseket az elnyert támo-
gatások mellett 40 százalékban
saját erõbõl finanszírozták.
Tervek készültek az önkor-
mányzati épületek korszerû-
sítésére és a temetõ felújítá-
sára, sírkerti sétány, urnahe-
lyek, kerítés, világítás kiala-
kítására. A településre vágyó-
dók részére lakótelkeket és
ifjúsági szálláshelyet alakíta-
nának ki.

Pataki Balázs

Régi vágya volt a lakosságnak a játszótér kialakítása.

December 22-én benépe-
sült a falu-
ház. Kicsik és nagyok szép
számban gyûltek össze, hogy
megnézzék az ilyenkor szoká-
sos karácsonyi mûsort. Elsõ-
ként , és

polgármester
köszöntötte a jelenlévõket,
majd a kisgyerekek elõadásá-
ban verseket hallgatott meg a
közönség. Ezt követõen a

táncát tekinthet-
ték meg, aztán ismét a fiatalok
következtek újabb versekkel.
Idén sem hiányozhatott a mû-
sorból a színdarab, melyben

vasboldogasszonyi

Szermjagin Mariann
Mazzag Géza

Dan-
cing Group

Az ünnephez méltóan

felelevenítették Jézus születé-
sét, és hogy a pásztorok és a
három királyok miként kö-
szöntötték õt.

A helyi csoportok szerep-
lése után meglepetésvendég-
ként az
köszöntötték a színpadon, akik
közel egy órán keresztül szóra-
koztatták a közönséget ünnepi
hangulatú dalaikkal.

A mûsorok után nem sie-
tett senki haza, mert az önkor-
mányzat egy-egy csésze forró
teával kedveskedett a jelenlé-
võknek.

Énekmondó együttest

gy.g.
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Csabát régóta ismerem,
nem a pehelysúlyú embe-
rek közé tartozik. Múltkor
együtt mentünk egy egyez-
tetésre. Õ már ismerte az
ügyfelet, ezért figyelmezte-
tett: zakó nyakkendõ elen-
gedhetetlen. Másnap reggel
Csaba pulóverben szállt be
az autóba. Bosszúsan mondta:

– 3 hónapja, amikor vég-
re lefogytam, a méregdrága
zakómat át kellett szabat-
nom, mert úgy lógott raj-
tam, mint tehénen a gatya.
Most meg nem tudom fel-
venni, mert újra meghíz-
tam!

– Egy jó konyhára lenne
szükséged!

– Nem vagy normális, én
fogyni akarok! A fõzéstõl
meg csak híznék!

Csaba újra mindent ki-
próbált: tabletták, mozgás.
A tartós eredmény elma-
radt. Fogyott, majd még töb-
bet visszahízott. A helyzet
egyre aggasztóbb lett. Az or-
vosa szigorú diétát írt elõ.
Az elsõ hónap után nyûgö-
sen ment vissza kontrollra.

– Az rendben van, hogy
fogytam, de én nem vagyok
nyúl, hogy az életem hátra-
lévõ részében sárgarépát
rágcsáljak.

Lehet fõzni, fûszerezni
válaszolta nevetve az orvos.
Ezért Csaba elkezdett fõzni,
már az elsõ este elment a
kedve az egésztõl, mert a
konyhája kicsi és rosszul
felszerelt volt. Ezért minden
tovább tartott, mint szerette
volna. Másnap a répa rág-
csálása közben eszébe ju-
tott, amit mondtam és fel-
hívott:

– Nekem egy jó konyhá-
ra lenne szükségem! Ami-
ben fél óra alatt végzek a fõ-
zéssel és a rendrakással!
Tudtok nekem ilyen kony-
hát tervezni és gyártani?

– Igen, mi csak ilyeneket
gyártunk.

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Nem vagyok nyúl…

December 24-én, szenteste
a faluházban karácsonyi
ünnepségre várta a falu apraját
és nagyját az önkormányzat. Az
elõadás során felelevenítették a
helyi fiatalok a Kisjézus szüle-
tését, valamint azt, hogy miként
köszöntötték õt a pásztorok és a
három királyok.

Az elõadás után csengõszó
kíséretében érkezett az angyal,
aki ajándékokat hozott a falu-

gõsfai
ház fenyõfája alá. A mûsor vé-
gén egy kis harapnivalóval vár-
ták mind a szereplõket, mind a
nézõtéren helyet foglalókat,
majd a gyerekek legnagyobb
örömére kibonthatták az újon-
nan kapott ajándékokat.

Nem idõztek sokat a karácsony-
fa körül a faluházban, mivel már
otthon is feldíszített fenyõfa és
meglepetések vártak mindenkit.

-gy-

Ünnepség Gõsfán

November elsején indult a
fél éves „téli” közfoglalkoztatási
program , melynek
elsõ és utolsó hónapjában a
munkások teljes mértékben az
önkormányzat rendelkezésére
állnak. A köztes négy hónapban
a programba felvételt nyertek,
decembertõl március végéig,
közfoglalkoztatási oktatáson vesz-
nek részt. A csoport 15 fõbõl
áll, melybõl heten egerváriak, a
létszámot és

egészíti ki.
– Az oktatáson való részvé-

tel kötelezõ, a foglalkoztatás
alatti szabadságot a résztvevõk
a téli szünetben kapták meg. A
távollétet igazolni kell, de ná-
lunk nincs is erre szükség, mert
maximális a részvétel. Elõször
egy alap kompetenciaképzést
tartottunk, ami egy ráhangoló
tréninggel indult. Tudvalevõ,
hogy a programra azokat vettük
fel, akik alacsonyabb iskolai
végzettséggel rendelkeznek, il-
letve keveset írnak-olvasnak.
Nem mozognak olyan otthono-
san a mindennapi életben, vi-
szont birtokában vannak min-
den képességnek – hívta fel a
figyelmet polgár-
mester, aki felnõttképzési ta-
pasztalatait kamatoztatva

felváltva oktatja
a közfoglalkoztatottakat.

A programhoz országosan
biztosított tankönyvet több he-
lyütt is bemutatták már, mely-
rõl egyértelmûen kijelenthetõ,
hogy túl gyerekes, még a nyolc
osztályt elvégzõk tudását is alul-
becsüli. Az oktatók Egerváron
igyekeznek a képességekhez
igazodva új ismereteket nyúj-
tani, így az állami tantervet ki-
egészítve tartják a foglalkozáso-
kat. Az elvégzett fizikai munkák
novemberben a télre való fel-
készülés jegyében zajlottak, így
a növények téliesítése, terület-
rendezés, vízelvezetõ árkok
rendbetétele történt meg. A
programban egyfajta bónusz
lehetõségként kapták a sok

Egerváron

Gõsfa, Lakhegy
Vasboldogasszony

Szijártó József

Hor-
váth Lászlóval

Munkát szeretnének, ezért foglalkozásokra járnak
Oktatással felzárkóztató közmunka Egerváron

munkanélkülit felvevõ telepü-
lések az esélyt további közmun-
kások foglalkoztatására, Egervá-
ron így január elsejétõl még öt
fõt vehettek fel.

– Az emberek szívesen jön-
nek a képzésre, de többször el-
mondják, hogy jobban szeretné-
nek dolgozni. Sajnos õket szûk

környezetük folyamatosan tá-
madja, az iskolához kapcsoló-
dóan gyakran megkérdezik tõ-
lük, hogy megcsinálták-e a há-
zit, milyen osztályzatuk van...
Úgy gondolom, hogy azokat
kellene inkább fejleszteni, akik
így ugratják õket. Pályáztunk
kulturális közfoglalkoztatásra is,
melynek keretében november-
tõl egyik résztvevõnk fõként a
könyvtárunkat vezeti és másik
dolgozónkkal közösen a Nem-
zeti Mûvelõdési Intézet számára
gyûjtenek és szolgáltatnak sta-
tisztikai adatokat – egészítette
ki a program bemutatását az
egervári településvezetõ.

A településen folyamatosan
zajlik a már tavaly elindult Egész-
ségmegõrzési Program, mely-
nek során elõadásokat tartanak,
egészségtervet készítettek, feb-
ruár elsején települési disznó-
vágást tartottak. Utóbbi esemé-
nyen bemutatták és szemléltet-
ték, hogy milyen eljárásokkal,
mértékletességgel lehet egész-
ségesen disznótorost készíteni
és fogyasztani.

Pataki Balázs

Az oktatás két csoportra bontva zajlik.
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www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-320

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!

Felnõtt belépõ : 1 600 Ft
GYERMEKEKNEK A BELÉPÉS INGYENES!

Felnõtt belépõ : 2 500 Ft
(14 éves korig)

(pezsgõfürdõ + szaunahasználattal)

BEFEKTETÉS A JÖVÕBE !
SZEREZZEN KÉPESÍTÉST
TANFOLYAMAINKON !

A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület az
alábbi OKJ-s képzéseket indítja 2013-as árakon

Targoncavezetõ, Emelõgép kezelõ,

Földmunkagép kezelõ, Motorfûrész-kezelõ,

Fakitermelõ, Kisteljesítményû kazán fûtõ.

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

Nagypáli
idõ-

sek napjára

hagyományos ren-
dezvényeink egyikére, az

december 22-én
került sor a faluházban a ka-
rácsonyi ünnepséggel egybe-
kötve. Az idõs lakosság több
mint fele megjelent ezen az
ünnepségen.

Idõsek napja Nagypáliban
Meglepetésként a

társulata négy vidám
jelenetet adott elõ, ami nagy
sikert aratott.

A vacsora elfogyasztása után
a vasboldogasszonyi

harmonikás szórakoztatta
a szépkorúakat (képünkön).

Vasvári
Játékszín

Darók Jó-
zsef

Az év legszebb és talán a
legjobban várt ünnepének a
közeledtével egyre nagyobb
lesz a készülõdés mindenfelé.
Nem volt ez máshogy

sem, ahol egymást érték a
rendezvények.

Elsõként az ele-
venítették fel ezt a több mint
2000 éves történetet, amikor
megszületett Jézus, és felkeres-
ték õt a pásztorok, valamint a
három király, és ajándékokat
vittek a betlehemi jászolhoz. A
kicsik nagyon élvezték a sze-
replést, nagy izgalom csak ak-
kor támadt, amikor a csopor-
tok átvonultak a saját szobáik-
ba, és a karácsonyfa alatt meg-
találták a rengeteg ajándékot.
Nem is volt kérdés, hogy mivel
töltik a gyerekek a nap hát-
ralévõ részét, hiszen valameny-
nyi új játék kipróbálása sok
idõt vett igénybe.

December 21-én az
is megtartották a karácso-

nyi ünnepséget. A színdarab-
ban megelevenítették Jézus
születésének körülményeit, a
pásztorok köszöntésén át, He-
ródes király cselszövéséig, de
az énekkar is kitett magáért a

Egervá-
ron

óvodások

iskolá-
ban

Ünnepségek Egerváron
mûsor során. A színvonalas
elõadást követõen

igazgató pár kedves gon-
dolattal engedte el a gyereke-
ket a téli szünetre, hogy ja-
nuárban majd megújult erõvel
folytassák a tanévet. Ezt köve-
tõen a meghívott vendégek a
Boznánszky terembe vonultak,
ahol egy pohár pezsgõvel, és
némi süteménnyel kívántak
egymásnak békés boldog ka-
rácsonyt.

December 24-én a temp-
lomban került sor a szokásos
Jézuska-váró ünnepségre. A
nagyszámú közönség elõtt a
helyi fiatalok mutatták be Jé-
zus születését. Az elõadás után
minden gyermek gyümölcsöt
kapott ajándékba, majd sietve
mentek haza, hogy megnéz-
zék, milyen meglepetések van-
nak a karácsonyfa alatt.

Szintén december 24-én
került sor a szokásos éjféli
misére. A hívek teljesen meg-
töltötték a templomot, és meg-
csodálhatták az ünnepi díszí-
tést, és annak fényeit. Az isten-
tisztelet alatt most is hagyomá-
nyosan az

adta elõ karácsonyi

Kenessey
Tibor

Egervári Zenebará-
tok Kórusa

A templomi mûsor egy jelenete.

dalait, amivel még meghit-
tebbé varázsolta az év legszen-
tebb ünnepét. A szertartás
végén pedig az önkormány-

zat jóvoltából mindenki egy
pohár forralt bort, vagy teát
kapott.

-gyerkó-
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Az idei évben is folytatódik a JKA shotokan karate edzés a
heti két alkalommal, kedden és pénteken,

18.00 órai kezdettel.
A karate-sport iránt érdeklõdõk jelentkezését várják az edzési

napokon.

nagypáli faluházban

Karate-edzés Nagypáliban

Frankovics András

Kispá-
liban

Szita Gabriella

polgár-
mester halála miatt idõközi
választásra kerül sor

.
aljegyzõ tá-

jékoztatása szerint a helyi vá-
lasztási bizottság 2014. már-
cius 9.-ére (vasárnap) tûzte ki
a voksolást. Az errõl szóló

Március 9.-én voksolnak
Idõközi polgármester-választás Kispáliban

választási értesítõket és aján-
lószelvényeket már megkapták
a választópolgárok. A szavazás
helye a mûvelõdési ház, idõ-
pontja 2014. március 9., 6.00 -
19.00 óráig.

Az idõközi választásig az
alpolgármester,
látja el a faluvezetõi teendõket.

László Zoltán

Az elmúlt év tapasztalatai-
ról, s az idei feladatokról be-
szélgettünk

polgármesterével.
– Rendhagyó volt az elmúlt

év, mint a korábbiak, hiszen az
állam átvette az iskolát, így a
falu kiadása csökkent. 2013 vé-
gére így maradt egy kis pén-
zünk. Ez azért is fontos, mert
Alibánfának minimális bevételi
forrásai vannak.

Cziráki Imrével,
Alibánfa

– Mire fordították ezt?

Nem csak a Kihívás Napján jeleskednek
Tervek, elképzelések Alibánfán

– A temetõben 100 négy-
zetméteren térkövezésre ke-
rült sor. Elkészült a sportöl-
tözõ külsõ felújítása, már csak
a színezés van hátra. Ezzel vá-
runk tavaszig.

– Jó az együttmûködésünk
velük. Az összefogást bizonyít-

– Több civil szervezet is
mûködik a faluban. Milyen
hatékonysággal, hogyan segí-
tik az önkormányzat mun-
káját?

Cziráki Imre

ja, hogy a Kihívás Napján kate-
góriánkban (a települések ak-
tivitását nagyságuk szerint kü-
lön rangsorolták – a szerk.)
országos elsõ helyezést értünk
el. A polgárõrség tagjai a dunai
árvíznél derekasan helytálltak.
Az Alibánfa Fejlõdéséért Köz-
alapítvány az önkormányzat

valamennyi rendezvényét tá-
mogatja, tagjai aktív szereplõk.

– A sikeres Leader-pályá-
zatnak köszönthetõen 23 mil-
lió forintos projektet valósítha-
tunk meg konferenciaterem és
helytörténeti ház kialakításá-
val. Korábban egy ilyen lép-
tékû beruházás elképzelhetet-
len volt számunkra, hiszen Ali-
bánfa költségvetése csak évi
28 millió forint.

– A templom mellett lévõ
önkormányzati épületet (jelen-
leg a bolt van benne) alakítjuk
át a projektben szereplõ felté-
teleknek megfelelõen. Várjuk
és figyeljük az olyan pályázati
lehetõségeket, amelyek segít-
ségével tovább fejleszthetjük,
szépíthetjük Alibánfát.

– Milyen beruházásra lesz
lehetõségük idén?

– Hol lesz ez a konferen-
ciaterem és helytörténeti ház?

Ha elolvasta, adja tovább!

Közép-ZalaKözép-Zala

Várják a sportág iránt érdeklõdõket.
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A „TÁMOP-3.14-12/2-2012-
0350” pályázat keretében de-
cember 2-tõl német nyelvi
témahét zajlott az

.
A megnyitón a 8. osztályo-

sok színvonalas mûsora han-
golta rá tanulóinkat a rendez-
vénysorozatra. Bábok segítsé-
gével elevenedett meg A bré-
mai muzsikusok címû mese,
zeneiskolásaink elõadásában
felcsendült Mozart Örömódá-
ja, értékes információkat hall-
hattunk a német nyelv fontos-
ságáról, a Ha jó a kedved nóta
német változatának közös
éneklésébe pedig több-keve-
sebb sikerrel a közönség is be-
kapcsolódott. Ezt követõen a
sváb néptánc alaplépéseinek
begyakorlása után remekül szó-
rakoztunk táncház keretében.

Elõzetes feladatként tanu-
lóink a német anyanyelvû or-
szágokról (Ausztria, Németor-
szág, Svájc) és a hazánkban élõ
német nemzetiségekrõl készí-
tettek remek plakátokat, sõt a
felsõsök magas színvonalú pre-
zentációiból igazán hasznos és
érdekes információkat tud-
tunk meg e népekrõl.

A héten karácsonyi aján-
déktárgyakat is készíthettünk
gyékénybõl, illetve textilbõl.

Gasztronómiai élvezetek-
ben is részünk volt. A német

Egervári
László Általános Iskolában

Német nyelvi témahét Egerváron

kultúrkörben fogyasztott Stol-
len (gyümölcskenyér) és puncs
elkészítési módjával nemcsak
megismerkedtünk, de meg is
kóstolhattuk azokat.

Természetesen a vetélke-
dõk sem maradhattak el a
rendezvénysorozat repertoár-
jából. A német nyelvi verse-
nyen természetesen csak az e
nyelvet tanulók vehettek részt,
de az országismereti megmé-
rettetésen iskolánk apraja-nagy-
ja számot adott tudásáról. Az
évfolyamonkénti legjobbak nem-
csak oklevelet kaptak ered-
ményhirdetéskor, hanem a té-
mahét jellegébõl adóan stíl-
szerûen Mozart-golyót is.

A legnagyobb jutalmat azon-
ban az a közel 50 tanuló kapta,
aki részt vehetett a bécsi ad-
venti vásáron. E kiránduláson
nemcsak az ilyenkor ünnepi
díszbe öltözött városközpon-
tot tekintettük meg, de meg-
csodálhattuk a schönbrunni
kastély termeit, a Természet-
történeti Múzeum kiállításait,
valamint a Szent István Bazi-
likát is.

Az elfogyasztott vacsora
után kissé elcsigázottan, de
tele élményekkel tértünk haza.
Reméljük, jövõre is hasonló
sikerrel zárul a német nyelvi
témahét.

Sz.M.

Az egervári diákok Bécsben.

Jelentkezési lap
„Nyugdíjas találkozó Nemesapátiban”

„TAPSOLJ MA NEVETVE”
2014. március. 1. Nemesapáti

A település neve:…………………………………………………….....……….………….

A csoport neve és címe:……………………………….....……….…………………….

Csoportvezetõ neve, telefonszáma:………………………………..…………….

.........................................................................................................................

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

Készülnek-e mûsorral: igen nem

Mûsorszám címe, mûfaja:………………………………………...……………………

Az elõadás hossza (maximum 15 perc)……………..………………………….

Kérés a mûsorral kapcsolatban:……………………………………………………

.........................................................................................................................

Visszaküldési határidõ: 2014. február. 15.

Küldeni: Benkõ Jánosné 8923 Nemesapáti, Fõ u. 3.,
vagy email.ben: gaspar.zoltanne58@gmail.com

Dátum:……………………………………………

...................……………………………………………………………
fellépõcsoport vezetõjének neve, aláírása

Jelentkezhetnek a kistérség területén élõ nyugdíjas
csoportok.
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Kistérségi havilap

Humorba fojtva
Rajz: Farkas László

Hangok „alulról”

Hétköznapi hatás

Meglehet...

– Most hogy ezt a Gyurcsányt is bevették a bandába, rá
kell jönnünk, hogy ezek is hazudtak idáig, reggel, éjjel meg
este...!

– Jocókám, ezt még most az egyszer írd a többihez!
Komolyan, ha jön a harmadik rezsicsökkentés, rendezem az
összes restanciám.

– Szerintem ezek a nagy baloldali összefogók legszíve-
sebben egymás torkát fognák!

Zalaegerszeg

Nagykanizsa

Keszthely

Hévíz

Lenti

Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

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

Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI:

Örömmel tájékoztatjuk kedves Utasainkat,
hogy megjelent 2014. évi programfüzetünk,
ami honlapunkról is letölthetõ. Elõfoglalási
kedvezmény április 20-ig!
Várjuk Önöket irodáinkban, katalógusunkat
igény esetén készséggel postázzuk.

ZAKOPANE-KRAKKÓ-AUSCHWITZ

DOLOMITOK-GARDA-TÓ-TRIESZTI ÖBÖL

PRÁGA gazdagon

MACEDÓNIAI KÖRUTAZÁS (Új)

KARINTIA csodái

ISZTRIA-KVARNER ÖBÖL (Új + Félpanzió)

Észak-olasz tóvidék és mûemlékvárosok

BALTIKUM ”fehér éjszakák” Szentpéterváron
(félpanzió)

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

Máj. 1-4. 48.900.-Ft/fõ

Máj. 2-4. 47.300,-Ft/fõ

Máj. 16-18. 39.900.-Ft/fõ

Máj. 22-26. 79.900,-Ft/fõ

Máj. 30 - Jún. 1. 41.500,-Ft/fõ

Jún. 4-8. (Pünkösd) 71.900,-Ft/fõ

Jún. 5-9. (Pünkösd) 74.500,-Ft/fõ

Júl. 2-12. 239.900,-Ft/fõ

Egervár Köz-
ség Önkormány-
zata

Kiss Gábor

még a 2013-
as évben nyert egy
pályázatot, mely-
nek köszönhetõ-
en számos egész-
ségmegõrzõ és
egészségre nevelõ
program valósul-
hat meg a faluban.

Ennek része-
ként tartott elõ-
adást

Lelki egészségünk fontossága

helyi plébános január 24-én az
iskolában, a lelki egészség fon-
tosságáról. Elõadásában kifej-
tette a hit fontosságát, majd a
zene nyugtató hatását ecsetel-

te. Utóbbit szemléltette is a
szomszédos templomban, ahol
gyönyörû orgonajátékkal ked-
veskedett a jelenlévõknek (ké-
pünkön).
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Telefon: 92/380-037

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bérfõzés

– Palackozás

– Igény szerint cefrebeszállítás
HIRDETÉSÉT feladhatja a

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

E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Észak-Nyugat Zala Hirde
ssen

nálu
nk !


