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Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása támogatásával

Megújult a harangtorony
Az 1800-as évek elején az
akkori helyben élõk építették
meg azt a harangtornyot, amelyet most pályázati és önkormányzati forrásból sikerült teljes mértékben megújítani Kemendolláron.

„Életünk értékét az határozza meg, ha idõnk múltával
értékes világot, követendõ példát hagyunk még akkor is, ha
rohanó, gyorsan változó világunkban erre sokszor nem jut
annyi energia és idõ amennyit

Jelentõs felújítás Alibánfán
Jelentõs felújításon esett át
Alibánfa központjában az utcafronton a vegyesboltot, az
udvaron a polgármesteri irodát, orvosi rendelõt és könyvtárat is magában foglaló többfunkciós épület. A munkálatokat Leader-pályázat segítségével sikerült megvalósítani, a falu még a Közép-Zala Gyöngyszemei
Társulat
tagjaként
adott be támogatási igényt a

29,2 milliós összköltségû felújításra.
– A választásoktól fogva az
volt a célunk, hogy ha adódik
felújítást segítõ pályázati lehetõség, akkor azon indulunk.
2013 júniusában kaptuk meg
az értesítést, onnantól kezdve
közbeszerzést kellett kiírni, kivitelezõt választani, a munkák
idén márciusban kezdõdtek el.
(Folytatás a 2. oldalon)

Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ és Koronczi László
polgármester a felújított harangtoronnyal.
szeretnénk” – mondta ünnepi
Manninger Jenõ országbeszédében Koronczi László, gyûlési képviselõ, a megyei
a falu polgármestere az ava- közgyûlés elnöke gratulált a
(Folytatás a 2. oldalon)
táson.

Kiadó nyaraló Vonyarcvashegyen
A Balatonon, Vonyarcvashegyen
önálló nyaraló kiadó
4-8 személy részére.
Érdeklõdni a
30/642-0330-as telefonon.
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Jelentõs felújítás Alibánfán

mellékhelyiségeket, mozgáskorlátozott feljárót is kialakítottunk. Az itteni emberek
jórészt földmûveléssel, kézmûvességgel foglalkoztak, így
a mezõgazdaság eszközeit
és kézimunkákat is szeretnénk majd megjeleníteni –
vázolta fel Cziráki Imre polgármester.
A felújítás során a nyílászárókat, padozatot mindenütt kicserélték, a földes padlásburkolatot vasbeton réteg váltotta,
megerõsítették a tetõszerkezetet, lecserélték a cserepeket.

2014. június
Az eddigi konvektoros fûtés
helyett gázkazános központi
fûtést építettek ki. Az épület
tetõteréhez készült egy külsõ
bejárat is, hogy egy jövõbeni
fejlesztéssel lehetõség legyen a
falunak hasznos helyiségeket
kialakítani.
A faluban az elõzõ év végén megmaradt költségvetési
pénzbõl újították fel új szigeteléssel, zuhanyzókkal, burkolással, elõtetõvel a sportöltözõt
és kapott térburkolatot a temetõ udvara.
Pataki Balázs

Megújult a harangtorony
Jelentõs felújításon esett át a többfunkciós épület.
15-én végzett a felújítás javával,
(Folytatás az 1. oldalról)
A pályázat utófinanszírozott, jelenleg az utolsó simítások
22,994 millió forintot nyer- zajlanak, nyáron szeretnénk áttünk, ennek az áfája, 6,208 mil- adni az épületet. Hajdanán ez
lió forint terheli az önkor- egy szolgálati lakással, konymányzatot. Alibánfa történeté- hával rendelkezõ iskolaépület
ben ilyen nagyságrendû felújí- volt. A megújult létesítménytás még nem történt, ez egy ben iroda, bemutatóterem,
mérföldkõ, a támogatás vetek- konferenciaterem, helytörtészik a település éves költség- neti bemutató és klubszoba
vetésével. A kivitelezõ május helyezkedik majd el, melyhez

Vöcköndi júniális

(Folytatás az 1. oldalról)
település vezetésének és a helybélieknek, hogy kitartásuk és
szorgos munkájuk eredményeként megújulhatott a harangtorony és a szintén sikeres
önkormányzati munkának köszönhetõen ugyanezen a napon átadhatták a Temetõ utca
mintegy 400 méteres, új burkolatot kapott szakaszát is.
Kemendollár önkormányzata is beletartozott azon
települések közé, amelyeket a
kormány azért jutalmazott,
mert felelõsségteljes, takarékos gazdálkodásuknak köszönhetõen nem halmoztak fel
tartozást, s nem vettek részt az
adósságkonszolidációban. Ezért
különféle fejlesztésekre kaphattak plusz forrást a költség-

vetésükön túl. Ebbõl a keretbõl a falu 9 millió forinthoz
jutott és csupán a 2 frissen
avatott beruházás mintegy 10
százalékát kellett hozzátenniük a fejlesztések kivitelezéséhez.
A harangláb felújítása egyébként mintegy 4 millió forintba
került, míg a Temetõ utca
burkolatának kivitelezése 3,5
millió forint volt.
Az ünnepségen a helyi
asszonykórus is szerepelt, továbbá Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ és Koronczi
László polgármester elismerõ
plaketteket adott át több helyben élõnek a közösségi, kulturális és egyéb területen nyújtott kiemelkedõ munkájáért.
Zsuppán Beáta

Közösen állították, közösen vették ki…
Június 28-án, szombaton
délután a vöcköndi faluháznál
gyülekeztek a helyiek, hogy
egy közös mulatság keretében
„búcsúztassák” a májusfát.
– Az önkormányzat, a Kemendollári Tûzoltó Egyesület
és a Fiatal Családok Egyesülete
minden évben megszervezi
ezt a rendezvényt – mondja
Kiss József polgármester. –
Egyeztetjük az idõpontot, s egy
közös fõzés, bográcsozás kere-

tében eltöltünk néhány kellemes órát.
Horváth Marianna, a Fiatal Családok Egyesülete elnöke
hozzáfûzi:
– Hat éve immár, hogy szinte valamennyi vöcköndi programból mi is kivesszük a részünket. Ez egy nagyszerû alkalom arra, hogy az önkéntes
tûzoltókat is vendégül lássuk, s
ne csak akkor hívjuk õket,
amikor baj van.

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
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Komfortosabb könyvtár és megújuló ifjúsági klub Kispáliban

Babzsákokkal tették komfortossá a könyvtárszobát.
A Deák Ferenc Könyvtár
jóvoltából könyvtári szolgáltató rendszer keretén belül az
idei évben is lehetõsége volt a
településnek kis értékû eszközbeszerzésre, amellyel a
könyvtárat fejleszthették –
tájékoztatta lapunkat Horváth Zsuzsanna, Kispáli polgármestere.

A lakossági igényeinek
felmérését követõen a könyvtári funkciót betöltõ szobák
komfortosabbá tételét szolgáló szõnyegek és babzsákok
kerültek beszerezésre, az informatikai hátteret pedig lakossági felajánlásból egy asztali számítógéppel tudták bõvíteni.

A már meglévõ és az új
géphez szintén a könyvtár jóvoltából 1-1 hangfalszett illetve egy multimédiás fejhallgató
is beszerzésre került – részletezte Horváth Zsuzsanna. További terveik között szerepel a
könyvtár és a hozzá kapcsolódó funkciók mind technikai,
mind szellemi, kulturális fejlesztése.
– Az Ifjúsági Klub felújítása
pályázati forrásból, illetve állami támogatásból valósul meg.
Az épület külsõ felújítási munkái már megtörténtek és ebben az évben a belsõ helyiségeket tesszük használhatóvá.
Kialakításra kerül egy fürdõ-

szoba és toalett, egy konyhahelyiség és két szoba. A pályázat keretén belül gipszkartonozási és festési munkák kerülnek kivitelezésre, az állami
támogatásból pedig a fûtés az
elektromos rendszer és a vizesblokk kerül kialakításra. Reméljük, hogy marad még forrás a berendezések beszerzésére is, illetve ha nem, akkor
igyekszünk támogatókat keresni annak érdekében, hogy
augusztustól a település lakossága birtokba vehesse az új
közösségi helyiségeket – számolt be Horváth Zsuzsanna
polgármester.
Zsuppán Beáta

Hullott szarvasagancsot, trófeát
vásárolnék saját részre
2.500 Ft - 6.500 Ft/kg-ig.

Telefon:
06-30/532-6507, 06-30/849-4786.

Híd az ügyfelek és a hivatal között
A Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási
Hivatala megalakulását követõen Kovács Krisztina Salomváron, Zalacsében és Zalaszentgyörgyön látott el ügysegédi feladatokat, de idõközben
megváltozott a területe, így
most Kiskutas, Nagykutas és
Zalaigrice polgárainak államigazgatással kapcsolatos ügyeinek elintézésében segédkezik.
– Mivel foglalkozik az ügysegéd a hozzá tartozó településeken?
– Gyakorlatilag minden olyan
üggyel, ami a hivatal feladatai
közé tartozik.
– Hogyan emlékszik az
elsõ „külszolgálati” napokra?

– Nagy várakozással kezdtem a munkát. Nagyon hamar
meg lehet találni a közös hangot az ügyfelekkel, ha látják a
segítõ szándékot.
– Mi most az ügyek között
a „sláger”?
– Az ápolási díj, hiszen most
van egy új csomagunk, ami
miatt sokan keresnek bennünket.
– Érzékeli, hogy növekedett az ügysegédek munkája
iránti érdeklõdés?
– Folyamatosan lett egyre
népszerûbb a tevékenységünk,
egyre többen keresnek fel bennünket. Nagy segítség nekik,
ha helyben intézzük el az
ügyeiket. Másrészt nekünk is
tanulságos ez a szolgálat, hi-

szen kellõ helyismeretre teszünk szert és szorosabb kap-

csolatot alakítunk ki az ügyfelekkel.
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Nagypáli hírmorzsák
Tömegsportnap
Nagypáli ÖKO-völgyében
kötetlen sportdélutánt rendezett az önkormányzat. A szabadidõs délután keretében a
gyerekeknek és a felnõtteknek
is lehetõségük nyílt kötetlen
sportolásra és mozgásra. A
szép nyári délutánon mintegy
30-an barátkoztak a légpuskalövészettel, Havasi Ferenc,
nagypáli lakos, magyar bajnok
légpuskalövész okította a bátor versenyzõket.
Az IKSZT vezetõjének szervezésével a gyerekek ügyességüket bizonyíthatták a különbözõ játékokban. A férfiak körében népszerû volt a „súlyemelés” is, amely a büfénél lévõ sörök emelgetését jelentette, miközben a színpadon
aerobik és zumba bemutató
zajlott. A színpadi produkcióba hamar bekapcsolódtak a helyi lányok és asszonyok, akik

némi izomlázzal tértek haza.
Az egészséges mozgáshoz párosult a jól megérdemelt bográcsgulyás is, amely a kemence
téren készült.
Most a méz volt a fõszereplõ
Ismét nyitva volt a helyi termék pavilon sor a sportnapi
rendezvényen. A helyben elõállított termékekbõl ezúttal
Kovács Péter portékái mutatkoztak be a Peti és Ancsa standon. Méztermékeikkel számos
környékbeli rendezvényen jelennek meg, így legutóbb a kápolnapusztai bivalyfesztiválon
árusítottak.
A Nagypáliban elõállított
mézbõl már Londonban, Bécsben, sõt Dubaiban is vásároltak.
A kellemes melegben, a Fõnix kávézó büféjében, mintegy
10 féle fagylaltkülönlegességbõl választhattak a résztvevõk.

Vasboldogasszonyi fejlesztések
Amint arról már beszámoltunk, március 20-án értesítették Vasboldogasszonyt a titkon remélt belügyminisztériumi támogatásról. Az adósságkonszolidációban nem részesülõ település „kárpótlásként”
10 millió forintot kapott, melybõl a már korábban felvázolt
fejlesztések valósultak meg.
– Úgy gondolom, példaértékûek lehetnek a 10 millió forintból létrehozott 21. századi

színvonalú beruházások. Átgondoltan, szervezetten, rugalmasan, a kor igényeinek megfelelõen, a helyi igényeket figyelembe véve rekordidõ alatt
alakítottuk át az épületeket –
összegzett Mazzag Géza
polgármester.
A könyvtár és helytörténeti
épület, valamint a faluház és
orvosi rendelõ homlokzati
hõszigetelést kapott, új nyílászárok kerültek beépítésre,

A megújult faluház nagyterme és a megszépült könyvtár.

melyeknek a környezete is
megújult. Az épületek belsõ
felújítása kapcsán korszerûsítették a világítást, a könyvtárnál szociális helyiséget alakítottak ki, a faluháznál pedig
átalakították a mellékhelyiséget. Modern, impozáns belsõt
kapott a faluház, ami akár polgári esküvõk rendezésére is
csábító lehet. Társadalmi munkákban a helyiek is sokat segítettek, (elõkészületek, lép-

Mazzag Géza
csõkészítés, szennyvízrákötés,
zászlórúdfestés, tetõhéjazat átforgatás, villamosság fejlesztés,
virágosítás), és a szakemberek
is nagyon sok plusz munkát
tettek hozzá a végsõ kép elnyeréséhez.
– Eddig irigykedtünk a környezõ településekre, de most
úgy gondolom, fordul a kocka,
olyan minõségi megújuláson
vagyunk részben túl, melyre
méltán lehetünk büszkék. Remélhetõleg a letelepedni vágyók is látnak fantáziát településünkben – tette hozzá
Mazzag Géza.
Pébé
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Készül Zala megye 2014-2020-as idõszakra vonatkozó fejlesztési terve és programja
Manninger Jenõvel, a Zala Megyei Közgyûlés elnökével beszélgettünk
– Elnök úr, melyek a legfrissebb információk a megyei tervezéssel kapcsolatban?
– A kormány 1334/2014.
(VI.6.) számú határozatával elfogadta az egyes operatív programok tartalmát és továbbította végleges jóváhagyásra az
Európai Bizottsághoz, tehát az
uniós döntést követõen tekinthetõk véglegesnek az egyes
ágazati operatív programok.
Ugyanakkor azok jelenlegi tartalmának megfelelõen valamennyi megyében párhuzamosan zajlik a területfejlesztési dokumentumok készítése.
– Milyen fázisban tart Zala megyében e dokumentumok készítése?
– A területfejlesztési koncepció elfogadásáról már a korábbi beszélgetés során tájékoztattam az olvasókat. Jelenleg a következõ dokumentumok tervezése, illetve elõkészítése történik: Zala Megyei Területfejlesztési Program, Zala Megyei Gazdaságfejlesztési
Részprogram, Zala Megyei
Ágazati Operatív Programokhoz kapcsolódó részdokumentum, valamint a Járási Projektcsomagok kidolgozása.
– Ezen dokumentumok elkészítése kapcsán mit emelne ki?
– A megyei önkormányzatok a 2014-2020-as uniós költségvetési ciklus forrásainak

minél teljesebb körû elnyerése
érdekében készítik e dokumentumokat, melyek társadalmasítása a Zala Megyei Önkormányzat részérõl is ezekben a napokban történik. A www.zala.hu
honlapon olvashatók a dokumentumok tervezetei, amelyekkel kapcsolatban 2014.
augusztus 2-ig várjuk az észrevételeket.
– Az egyes ágazati operatív
programok közül melyiket tartja kiemelkedõen fontosnak?
– Amint a megyei önkormányzat honlapján is látható, a
Terület- és Településfejlesztési
Operatív Programhoz (TOP)
kapcsolódóan készült el a Zala Megyei Gazdaságfejlesztési
Részprogram. Ezen dokumentumban szerepel a két megyei
jogú város vezérprojektjeivel
együtt a legfontosabb TOP-ból
finanszírozható fejlesztések lehetséges köre. Ezen projektcsomagok a következõk: zalai
integrált gazdaságfejlesztési-,
zalai turizmusfejlesztési-, zalai
alternatív hálózati gazdaságfejlesztési-, zalai foglalkoztatási
együttmûködési-, és zalai közösségerõsítõ projektcsomag.
– Mikor kerülhet a megyei
közgyûlés elé a területfejlesztési programok végleges változata?
– A közgyûlési tárgyalás
elsõ és legfontosabb feltétele,

Manninger Jenõ – Még ebben az önkormányzati ciklusban elfogadható lenne a program.
hogy az Európai Bizottság által fejlesztési program. Az ÁROP
kerüljön elfogadásra az ope- (ÁROP-1.2.11/A-2013 „Területratív programok végleges vál- fejlesztési tevékenység támotozata, hiszen a Zala Megyei gatása a konvergencia régiókÖnkormányzat a társadalma- ban lévõ megyei önkormánysítás folytatásának lezárását zatok számára”) pályázat alapszeptember elejére tervezi, így ján ugyanis a területfejlesztési
akár még ebben az önkor- dokumentumok elkészítésémányzati ciklusban is elfogad- nek határideje 2014. szeptemható lenne a megyei terület- ber 30.

Új jármûvel õrködnek Vasboldogasszonyban

Az új jármû az irodát is adó, megszépült faluház elõtt.
2003-ban alakult meg a
Vasboldogasszonyi Polgárõr
Egyesület. Az indulását követõ
évben az akkori önkormányzat
támogatásával egy 14 éves Sko-

da Favorittal látták el munkájukat, óvták a falu lakóinak
biztonságát. Az akkor sem fiatal jármû fenntartása, üzemanyagköltsége egyre nagyobb

terhet rótt az egyesületre, így
pályázatot adtak be annak lecserélésére. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz benyújtott kérelmüket tavaly októberben nyilvánították
sikeresnek, így idén már új
gépkocsival õrzik Vasboldogasszonyt.
– Nagy álmunk vált valóra
azzal, hogy megkaptuk a 3,5
millió értékû, számos extrával
felszerelt vadonatúj Suzuki
Swift gépkocsit. Az utófinanszírozott pályázat megírásában
és lebonyolításában sokat segített nekünk az önkormányzat. Heti négy alkalommal járõrözünk a faluban, mellette
temetéseket, rendezvényeket
biztosítunk, figyelmünk alatt
tartjuk a hegyi pincéket. Legtöbben ötvennyolcan voltunk,
manapság harminc tagunk
van. Ezúton is megköszönjük
azoknak, akik az elmúlt 11

évben munkájukkal segítettek
bennünket, és a hozzátartozóik megértését kérjük, akiktõl a közös szabadidõ terhére
szólítottuk el õket. A tagság
összetartó baráti társaságot alkot, bárkire bármikor lehet
számítani. Az új autó megfelelõ megjelenést is ad az egyesületüknek az egyes rendezvényeken – újságolta örömtelien
ifj. Zsuppán Béla, az egyesület
elnöke.
A polgárõrök az új jármû
mellett már 11 garnitúra új
öltözetet kaptak, melyet a Zala
Megyei Polgárõr Szövetséggel
közös pályázatból finanszíroznak. A falu közbiztonsága sok
helyen irigylésre méltó lenne,
ennek ellenére tervezik az utcák térfigyelõ kamerákkal való
felszerelését, melynek felvételeit a Faluházban kialakított
irodában követik majd.
Pataki Balázs
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Gyermeknap Kemendolláron
Az iskolai tanévet záró napok elõtti hétvégén, június 7én tartották Kemendolláron a
már hagyományos gyermeknapot. A programra a faluból és a
környékbõl közel száz gyermek sereglett össze, akiket az
önkormányzat és a Vöröskereszt helyi alapszervezete idén
is színes programmal várt. Kora délután Mutyi bohóc mûsorának tapsoltak az ifjoncok,
majd kézmûves foglalkozáson
vettek részt a Deák Ferenc Megyei Könyvtár munkatársaival.
Különleges érzés lehet gyermeknapon három egyformán
szép aprósággal büszkélkedni,
a Németh-ikrek, Luca, Sára és
Réka anyukájukkal együtt látogattak ki a gyermeknapra:
– Jó, hogy ilyen szép idõ
van és ki tudtunk mozdulni a
szabadba. A lányok nagyon élvezik a programokat, és hiába
vannak hárman, keresik mások
társaságát is. A gyerekek háromévesek, most kezdték az
óvodát, már sok barátot szereztek. Nem egyszerû hármójukat
egyszerre nevelni, de nekünk
most már az lenne a furcsa, ha

csak egy gyermekük lenne –
mesélte mosolyogva Némethné
Kovács Eszter, a lánykák
anyukája.
A színes programon sok
gyermek kötött barátságot, a
közös élmények évek múltán
is visszatérnek majd. Természetesen idén sem maradtak el
az ügyességi versenyek, így
többek között zsákban ugrálás,
kötélhúzás, aszfaltrajz és sporthorgászat is próbára tette a
bátor jelentkezõket.
– Hagyományainkhoz híven az iskolai idõszak végeztével rendezzük meg ezt a programot, amit az ünnepeinkhez
sorolunk. Idén elõször a civilekkel gyûltünk össze, majd a
nyugdíjasokat köszöntöttük,
most a legifjabb lakóinkat ünnepeljük. A Vöröskereszt tagjai
palacsintát és lángost sütöttek,
a programokat a mûvelõdési
házba és környékére szerveztük. A 14 éven aluli gyermekek
száma a faluban 76 fõ, ha körülnézünk, nem igazán találni
hiányzót közülük. Még mindig
tudunk olyan programokat
szervezni, ami vonzó a gyer-

A Németh-ikrek, Luca, Sára és Réka is jól érezték magukat.
mekeknek, akiket a szülõk is felújított útszakaszt adtak át.
elkísérnek. A játékos vetélke- Augusztus 3-án tartják a faludõk után mindenki nyertesnek napot, ahol egy 350 méteres
érezheti majd magát. Az ön- járdát avatnak, szeptember 7kormányzati rendezvényeken én a felújított kápolnának és
szereplõ gyermekek jelképes egy 400 méteres aszfaltozott
elismerésben részesülnek, em- feljárónak örülhet a lakosság.
léklappal, notesszel és bögré- Szeptember 20-án rendezik
vel jutalmazzuk õket – foglalta majd a szüreti felvonulást,
össze Koronczi László polgár- melyhez kapcsolódóan szintén
mester, aki kifejtette: a követ- szeretnének újabb felújított
kezõ hónapokban számos prog- útszakaszt átadni.
A www.zalatajkiado.hu képramra várják majd a lakosgalériájában további fotók látságot.
Június 22-én a felújított hatók az eseményrõl.
Pataki Balázs
harangláb mellett 330 méteres

Használatba vették az orvosi rendelõt

Önerõbõl szépült meg az orvosi rendelõ.
Több, mint ötmillió forint belieknek érdemes figyelni a
ráfordítással, önerõbõl újult kiírásokat, ahol értesülhetnek
meg Egerváron az orvosi ren- az ilyenkor szokásos szabadsádelõ, melyet június második golásokról, illetve helyettesíhetében vettek használatba. Az tésrõl is.
– Folytatódott a települéépület teljes belseje átalakult,
kívül is megszépült és már sen zajló több hónapos egészcsak apró csinosítások vannak ségmegõrzõ pályázat, melynek
hátra. A rendelõ napi költsé- keretében két hétvégén a polgeinek finanszírozásához a gárõrség és a fiatal aktivisták
környezõ települések is hozzá- egészségügyi, elsõsegély-nyújjárulnak, akik lakosságarányo- tási tanfolyamon vettek részt,
san fizetnek. A nyári idõszak melyrõl a 15 hallgató tanúsítközepén járunk, így a falu- ványt is kap. Hat önkormány-

zat közösen vásárolta meg a
fogorvosi rendelõ mai követelményeknek megfelelõ új székét, melyre a TB-támogatás
mellett lakosságarányosan öszszesen 850 ezer forintot fordítottunk. A Magyar Hírközlési
Hatóság az országban különbözõ helyeken méri a rádiófrekvenciás határértékeket, melyet az óvodában is regisztrálnak, ennek érdekében mérõmûszert helyeztek fel az
intézményben – számolt be a
települést érintõ hírekrõl Szijártó József polgármester.
Közösségi munkában folyamatosan dolgoznak Egerváron
a temetõben és környékén. A
sírparcellák közötti sétány a
szegélyfektetést követõen kavicsborítást kap, a sírkert hátsó felében dróthálós kerítést
építenek.

Megkezdõdtek a nyári színház elõadásai, lapzártáig három elõadást láthatott a közönség. Mikó István, Benkõ Péter,
Détár Enikõ szereplésével július végén a Szellem a Spájzban, illetve augusztus közepén
a Gül baba kerül színpadra.
Jegyeket Egerváron Szermjagin Mariannánál lehet vásárolni, a nézõteret májustól
szeptemberig lefedik, így esõnapra nem is kell számítani.
Június 29-én rendezték a
hagyományos Péter és Pál napi
hegyi búcsút, ahol az önkormányzat ebédre invitálta a
résztvevõket. A falunapot idén
augusztus 23-án tartják, akkor
érkeznek Egervárra a német
testvértelepülésrõl, Bettenhausenbõl hagyományosan idelátogató családok, barátok.
P.B.

HarmonikÁcs Együttes
magyarnóta mûsora

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

– a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi férõhelyeire
A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Megyei Közgyûlés 9/2000.(IV.18.) KR rendelete alapján történik. A pályázat lebonyolítója a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal.
1. A pályázat benyújtásának feltételei:
A kollégiumi férõhely elnyerésére az a hallgató pályázhat,
aki
– állandó lakóhellyel rendelkezik Zala megyében,
– érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik valamelyik
pécsi egyetem vagy fõiskola nappali tagozatán, illetve tárgyévben felvételt nyert és megfelel azon egyetem és fõiskola
kollégiumi férõhely elbírálási szempontjainak,
– kollégiumi helyét nem fegyelmi okból veszítette el, és
– akit nem zártak ki a 9/2000. (IV. 18.) KR rendelet 3.§ (4)
bekezdésében foglalt szabályok megszegéséért. (Amennyiben
a hallgató bármely okból nem tart igényt az általa elnyert férõhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat kiírójának. A férõhely másnak nem adható át.)
2. A pályázat elbírálásának szempontjai:
– a hallgató szociális körülményei, melyek a kollégiumi
ellátást indokolttá teszik.
– a hallgatónak az elbírálást megelõzõ félévben elért jó
tanulmányi eredménye (elsõ évfolyamos hallgató esetén az
érettségi eredménye), választott szakterületével vagy más tanulmányaival összefüggõ kiemelkedõ teljesítménye.
3. A pályázat benyújtásának módja:
A kollégiumi férõhelyre pályázni adatlappal (és a szükséges mellékletek csatolásával) lehet.
A pályázati adatlap kötelezõ mellékletei:
– a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hivatalos igazolása, elsõ évfolyamos hallgató esetén érettségi bizonyítvány
másolata, valamint felsõoktatási intézmény igazolása a felvételrõl,
– tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási igazolás)
– a jövedelem típusának megfelelõ igazolások (munkáltatói kereset, NAV jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátásokról szóló igazolás, önkormányzat, munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátásról szóló igazolások, és egyéb a kollégiumi ellátást indokoló
(pl. egészségügyi rászorultságról szóló) dokumentumok.
Az adatlap átvehetõ, illetve igényelhetõ megcímzett, felbélyegzett válaszborítékkal a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezési Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u.
10.), vagy letölthetõ a Zala Megyei Önkormányzat honlapjáról
(www.zala.hu).
A pályázatot a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal címére
(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) 1 példányban, postai
úton, vagy személyesen kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal Telefon: 92/500-722.
4. A pályázatok beérkezésének határideje: 2014. augusztus 10.
A pályázók értesítése az elbírálásról: 2014. augusztus 31-ig.
5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül hagyó
pályázó automatikusan kizárja magát a részvételbõl.
6. Egyéb:
– A kollégiumi férõhely egy tanítási évre vonatkozik.
– Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt
az általa elnyert férõhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat kiírójának.
– A férõhely másnak nem adható át. E szabály megszegése
kizárást jelent a tanulmányok teljes idejére.
– Azonos feltételek esetén elsõbbséget élveznek a megye
kisebb településén élõ hallgatók.

A kirándulás érintette az 1848-49-es forradalom és szabadságharc erdélyi emlékhelyeit.
Az Egervári László Általános Iskola 7. osztályos tanulói
június elején a Határtalanul!
HA-13-01-68 pályázat keretében Erdélybe utaztak. A kiránduláshoz az Emberi Erõforrás
Minisztériuma 792 000 Ft támogatást nyújtott. A kirándulás célja az 1848-49-es forradalom és szabadságharc erdélyi emlékhelyeinek felkeresése, a diákok ismereteinek bõvítése Székelyföldrõl, közös kultúránkról és hagyományainkról. A külhoni magyarsággal
való kapcsolatfelvétel a sepsiszentgyörgyi líceum egykori
igazgatóhelyettesének, az azóta Zalában letelepedõ Balló Árpádnak köszönhetõ, aki részletes programot állított össze,
és az utazáson idegenvezetõként segítette az egervári csoportot. A szülõkkel, pedagógusokkal ötvenfõsre kiegészülõ
csoport június elsején indult
Egervárról, majd Kolozsvár,
Marosvásárhely és a Királyhágó érintésével 22 órás utazás után ért Sepsiszentgyörgyre.
– Szeptemberben már tudtuk, hogy tanév végén Erdélybe utazunk, így történelem,
földrajz, ének és rajzórákon is
részletesebben foglalkoztunk a
témával. A meglátogatott 24
helyszínbõl mindenki kapott
egyet az osztályban, és abból
kellett felkészülnünk az útra,
az indulás elõtt még Árpi bácsi
tartott elõkészítõ órát. Gyergyócsomafalván nagyon büszkék rá, hogy magyarok, így jól
esett nekik magyar beszédünket hallani, pedig õk szépen,
ékesen ejtették a szavakat. Sepsiszentgyörgyön az iskolásokkal többen is összebarátkoztak
és most is beszélgetnek interneten – mesélte Kovács Regina és Horváth Ivett az élményekre visszaemlékezve.
A zalai csapat a színes program részeként Tordára utazott, ahol a sóbányával és a helyi templommal ismerkedtek
meg. Fehéregyházán a Petõfiemlékmûnél tartottak megem-

lékezést, Prázsmáron az erõdtemplomot tekintették meg és
az emlékezés koszorúját helyezték el a Kökösi Emlékmûnél. Sok látnivaló tárult a csoport elé a sepsiszentgyörgyi
városnézésen, ahol összebarátkoztak a Mikes Kelemen Líceum diákjaival is. Számos érdekességet tartogatott a Székely Nemzeti Múzeum is, aminek kuriózuma Gábor Áron
egyetlen fennmaradt ágyúja. A
kirándulás negyedik napján a
Gyilkos-tóhoz, a Békás szoroshoz, a csíksomlyói Kegytemplomhoz, és a mádéfalvai Székely Hõsi Emlékmûhöz látogattak el, Gyergyócsomafalván a helyi diákokat ajándékozták meg a zalai fiatalok.
– A program részeként az
Összetartozás Napján, június
4-én Gyergyócsomafalván a
Hõsök Emlékmûvénél Köllõ
Miklós Általános Iskola diákjaival közösen koszorúztunk, és
elénekeltük a magyar és a székely himnuszt. Tanulóink játékokat, könyveket, ajándékokat
vittek az ottani gyerekeknek és
megismerkedtünk az ottani intézménnyel. A sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Líceummal
már több éves együttmûködési
megállapodásunk van, így évrõl évre ellátogatnak az aktuális hetedikeseink Erdélybe. Ez
már a harmadik év, hogy kint
jártunk, az ottani iskola vezetését augusztus 20-tól négy napig látjuk vendégül nálunk –
számolt be a kirándulásról Kenessey Tibor iskolaigazgató.
Utolsó elõtti nap a Szent
Anna tó, a torjai büdösbarlang és az Árpád-park, valamint a világ legnagyobb székelykapuja tartogatott látnivalót. Kézdivásárhelyen a Céhtörténeti Múzeum és a Babamúzeum, Csernátonban a
Néprajzi Múzeum falai rejtegettek érdekességeket. A líceumban töltött búcsúestet
követõen június 6-án Déva és
Arad érintésével ért haza az
egervári csapat.
Pataki Balázs
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„Mentsük meg örökségünket!”
Interjú Lengl Zoltánnal, a Zala Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalának vezetõjével

Lengl Zoltán: – Felkutatjuk a megye épített, környezeti értékeit.
A Zala megyei építõipar
helyzetérõl, a növekvõ lakásépítésekrõl, valamint a Tandor
Ottó Mûemlékmentõ programról beszélgettünk Lengl
Zoltánnal, a Zala Megyei Kormányhivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatalának
vezetõjével.
– Hogyan alakult az építésügy Zala megyében az elmúlt idõszakban?
– 2013-ban rengeteg újdonság nyert teret az építésigazgatás területén, amely természetesen a Zala megyei hatóságok munkáját is érintette. A
járási hivatali rendszer kialakítása során létrejöttek a megyei építésügyi hivatalok mellett a járási építésügyi hivatalok is. A közigazgatást érintõen elsõként az építésigazgatás területén vezették be a
teljes engedélyezési folyamatot elektronikusan támogató informatikai rendszert, az
ÉTDR-t. Ezt követte októbertõl
az elektronikus építési napló
beindítása, amellyel már nem
csak az engedélyezés, hanem a
kivitelezés folyamatának dokumentációja is elektronikus formában történik. Ügyeiket és
adminisztrációs kötelezettségeiket otthonról, a saját számítógépükön keresztül bármikor
intézhetik, a folyamatokba bármikor betekinthetnek, kontrollálhatják. Ezek az újdonságok európai viszonylatban is
egyedülállóak.
– Több fórumon olvashattuk, hogy jelentõsen nõtt a lakásépítési engedélyek száma
Zalában. Talán ezen változásoknak köszönhetõek ezek az
eredmények?

– A KSH 2014. I. negyedévére kiadott gyorsjelentése
alapján, az egy évvel korábbi
alacsony bázishoz viszonyítva
20%-kal több, azaz 1654 új
engedélyt adtak ki, ami ugyan
a 2008. I. negyedévinek még
az egyötödét sem teszi ki, de
bizakodásra ad okot. Országos
viszonylatban az új lakásépítések számának bõvülése Zala
megyében volt a legjelentõsebb. A tavalyi adatokhoz viszonyítva megyénkben több,
mint a duplájára emelkedett a
kiadott lakásépítési engedélyek száma 2014. elsõ negyedévében, amelybe beletartozik
a lakó- és a nem lakóépületek
építése is.
– Milyen tapasztalatokról
tud beszámolni az elektronikus építési napló alkalmazásával kapcsolatban?
– Annak érdekében, hogy
az új rendszer minél gördülékenyebben mûködjön, az év
elején rendszeres és ingyenes
szakmai képzésekkel és gyakorlati oktatással segítettük a
kivitelezõk feladatait, melyhez
a Zala Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara is segítséget nyújtott. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy partnerként kezeljék az építésfelügyelõ kollégáimat. A tapasztalatok
szerint a megnyitott e-építési
naplók vezetésénél törekednek a szabályosságra, összességében javuló tendenciát tapasztalunk. Úgy érezzük, a korábban tapasztalt kezdeti ellenállást felváltotta a partnerség,
mind az építtetõi, mind a kivitelezõi oldal részérõl
– A tavalyi átalakítás a feladataikat is érintette.

– Igen, a Zala Megyei Kormányhivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Hivatala 2013
januárjától alaptevékenységén
túl mûemlékekkel kapcsolatos
örökségvédelmi feladatokat is
ellát. Ez a terület az építésigazgatás egy nagyon speciális
területét érinti, amely nem
állhat meg kizárólag a hatósági
tevékenység elvégzésénél, hanem plusz feladatokat is jelent
magam és a munkatársaim részére is. Zala megye kedvezõ
kulturális adottsága, a települések építészeti képe országos
viszonylatban is kiemelkedõ
jelentõségû. A közel félezer országos védelem alatt álló mûemléki értéket képviselõ építményeink országosan Zala megyét az erõs közép-mezõnybe
sorolják. A Zala megyei mûemlékek közel 20 %-a veszélyeztetett állapotban van, emiatt a
közvélemény figyelmének a
felhívása rendkívül fontos! A
veszélyeztetett mûemlékek felkutatása és megmentésük elõsegítése jelentõs feladat. Ennek érdekében hoztuk létre –
teljesen saját kezdeményezésben – a Tandor Ottó Mûemlékmentõ Programot.
– Mit kell tudnunk a programról? Kérem mutassa be!
– A program lényege, hogy
a közvélemény és a lelkes helyiek segítségével felkutatjuk a
megye épített, környezeti értékeit. Ezek állapotát rögzítjük
és dokumentáljuk hivatalunk
feladatellátásának elõsegítése
és védelmük indokoltságának
felülvizsgálata érdekében. Továbbá szeretnénk eljutni a fiatalokhoz is, hogy a lehetõsé-

geikhez mérten foglalkozzanak épített örökségünk védelmével. Ennek elsõ lépéseként
egyedülálló módon a Zala Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala rajz- és fotópályázatot hirdetett általános és középiskolások számára.
– Mennyire sikerült megszólítani ezt a korosztályt ezzel a lehetõséggel?
– Azt gondolom, hogy sikerült eljutni hozzájuk. A hagyományteremtõ szándékkal
életre hívott pályázatra minden elképzelésünket felülmúlva több, mint 150 komoly
munkával készült pályamû érkezett. A fáradozásaikat értékes díjjakkal jutalmaztuk, amelyek között családi belépõk
szerepeltek a zalaegerszegi, a
zalakarosi és a lenti fürdõbe, a
márokföldi kalandparkba és a
keszthelyi Helikon kastélymúzeumba. Ezúton is szeretném
megköszönni a támogatók önzetlen felajánlásait a díjakkal
kapcsolatban.
– Említette, hogy a pályamûvekbõl kiállítást is szerveztek.
– Valóban, a pályamûvek
bemutatásának ötlete már a
kezdetekben felmerült. A kiállításra legalkalmasabb helyszínnek a megyeszékhely központjában lévõ zalaegerszegi
kormányablak bizonyult. Az
ügyüket intézõ állampolgárok
számára mindenképpen üde
színfolt megyénk épített környezeti értékeirõl készült alkotások megtekintése, melyre
mindenkinek lehetõsége van
2014. július 4-ig.

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

2014. június
Számos vetélkedõn szerepeltek sikeresen az alsónemesapáti Csertán Sándor Általános Iskola tanulói, s egyes
megmérettetéseken a nagyobb
települések, illetve iskolák diákjaival végeztek holtversenyben. Utóbbi eredmény azért is
kiemelendõ, hiszen a két apáti
iskolájában az alsó tagozatnál
mindössze 42 diákból tudnak
a tanárok meríteni, míg másutt
évfolyamonként válogathatnak
ekkora létszámból.
– Kevesebb gyerekbõl válogathatunk a versenyekre, de a
sikerek megmutatják, hogy
egy kicsi iskolában is sok tehetséges diák van. Örömteli,
hogy a felzárkóztató és esélyteremtõ programok mellett vannak olyan pedagógusok, akik
odafigyelnek a tehetséges gyerekekre is. Sajnos sok szegény
diák tanul nálunk, akik nem
tudnak eljárni iskolán kívüli
különórákra, szakkörökre, edzésekre, így velük az órák után
foglalkozunk. Az alsó tagozatban jól bevált az iskolaotthonos oktatás, mert a gyerekek
számtalan olyan programon
vehetnek részt, amelyet a városi
iskolák pénzért biztosítanak.
Minden gyermek tehetséges
valamiben, és igyekszünk úgy
összeállítani a foglalkozásokat,
hogy mindenki megmutathassa a kreativitását, ügyességét –
foglalta össze a lehetõségeket
Szabó Katalin iskolaigazgató.
Az alsó tagozatosoknál a 23-4. osztály tanulói részt vettek
a kistérségi vers és mesemondó versenyen, ahol a másodi-
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Jól szerepeltek versenyeken az apáti diákok
kas Köcse Napsugár és a negyedikes Kocsis Veronika is 3.
helyezésnek örülhetett. Népszerû volt a diákok körében az
országos Mozaik tanulmányi
verseny, ahol Fehér Bence országosan a 16. helyezést érte el.
Az Internetes matematikán,
valamint a Kenguru matekversenyén is megmérettek a tanulók. A felsõ tagozatosok
között a Ganz-Munkácsy által
meghirdetett Koller Nándor
matematika versenyen Balogh
Barbara különdíjat érdemelt
ki. A Kistérségi szavalóversenyen Füle Viktória Paulina
1. helyezettként, Bogdán Balázs 2. helyezettként zárt. A
Tiszán innen - Dunán túl népdaléneklési verseny városi fordulójában Füle Alexandra Elizabet bronz fokozatot kapott.
A Gyertyafény Kórus levelezõs
ének-zenei versenyében elsõ
helyezést értek el az ötödikes
lányok. Az atlétikai megyei
diákolimpián 3. helyezést ért
el a 3-4. osztály vegyes csapata,
Zsoldos Viktória súlylökésben
a 3. helyen, Zsoldos Dániel
egyéniben az 1. helyen zárt. A
Bagodon rendezett Játékos
sportversenyek városkörnyéki
diákolimpiáján II. helyezést ért
el az iskola Burka Flórián,
Richter Benjámin, Kovács
Martin, Köcse Napsugár, Kelemen Petra, Árvolt Réka, Fehér
Gábor, Fehér Bence, Török
Noémi, Séllei Bálint, Kovács

Június 13-án elballagtak az iskola nyolcadikosai.
Petra, Kovács Dóra, Bonczó
Csenge, Horváth Teodóra, Kocsis Veronika, Kocsis László,
Török Tamás, Zsoldos Dániel
alkotta csapata.
Az iskola névadójáról elnevezett Csertán-díjat az Apáti
Iskoláért Alapítvány és az intézmény nevelõtestülete közösen szavazza meg annak a diáknak vagy felnõttnek, aki sokat
tett az iskoláért, az ott tanuló
gyermekekért vagy az iskola
hírnevének öregbítéséért. Tanévzárón idén a 40 éves munkaviszony után novemberben
nyugdíjba vonuló Németh
Ivánné örülhetett az elismerésnek. A gyerekek Kati nénijére
az iskolai munkát segítõ alkalmazottként mindig lehetett szá-

mítani és humorával, tisztességével, munkabírásával méltó
példa lehet mindenki számára.
A diákok többsége önerõbõl nem juthatna el nyári táborozásra, így az iskola a szünidõben sem engedi el a gyerekek kezét. Két pályázat révén
elõbb a testvériskolai program
keretében június 30 és július
4. között Balatonmáriafürdõre,
majd a tanodai tábor keretében augusztus 11-15. között
Bakonybélre mennek nyaralni
az iskolások. Természetesen
idén sem maradnak el a Várlak
Tanoda foglalkozásai, melynek
köszönhetõen moziba, fürdõzésre, elõadásokra várják a gyerekeket.
Pataki Balázs

Programok az egervári óvodában
Az óvodai tanév utolsó
hónapja is eseménydúsan telt
intézményünkben.
Mindhárom csoport szeretettel és odaadással készült az
anyák napi ünnepségre, az
anyukák és nagymamák köszöntésére. Csoportonként, meghitten hangzottak el a nekik
szóló versek és dalok.
A nagycsoportosok ebben
az évben is a Teskándi Tanuszodába járhattak a gõsfai és
vasboldogasszonyi falubuszokkal, heti rendszerességgel, és
május 13-án megmutathatták
szüleiknek, hogy mit tudnak.
Nagy többségük három úszásnemet is elsajátított, a gyors-, a
mell- és a hátúszást is. Az
anyukák és apukák büszkén
szemlélték a nyílt napon gyermekeiket.

A középsõ- és nagycsoportosok is Keszthelyre tettek
autóbuszos kirándulást a szülõkkel. A Hableány nevû sétahajón tett körút nagy élményt
jelentett mindenki számára.
Szabadprogram keretén belül
Keszthely belvárosában, a sétálóutcán és a kastélyparkban
is nézelõdhettek. A középsõsök a keszthelyi Vadasparkba,
a nagyok a balatonszentgyörgyi
Csillagvárba is ellátogattak.
A kicsik a vasboldogasszonyi játszótérre kirándultak családostól, ahol a közös fõzés
még emlékezetesebbé tette az
együttlét örömét.
Az alapítvány anyagi támogatása hozzájárult a kirándulások sikeréhez. Köszönjük!
Az Egervári Várkastélyba
is ellátogattunk, ahol már az

Ballagási ünnepség…
óvodásoknak is a digitális információhordozók jelentették
a legnagyobb élményt. De szívesen kipróbálták a középkori
bútorok kényelmét is.
Az évzáró ünnepségünket
és a nagycsoportosok ballagását május 30-án tartottuk az
iskola tornatermében. Mindhárom korosztály a tanévben
elsajátított versekbõl, mondó-

kákból és gyermekjátékdalokból tartott bemutatót. A nagyok kissé megilletõdve búcsúztak az óvodás évektõl. A
szülõk meghitt búcsúztatót
rendeztek, ahol a gyerekek és
szülõk is szeretettel és tisztelettel köszöntek el tõlünk és
az óvodától.
Dékány Zsuzsanna
óvónõ
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A zöld asztalnál még folyik a meccs
Bajnok a Csács-Nemesapáti!
Tavaly csak a 10. helyen végzett a megyei II. osztály Északicsoportjában a Csács-Nemesapáti SE, viszont az egyesületnél már régóta visszavágytak a
megye élvonalába, ahol 2002ig öt éven át szerepeltek. Ennek jegyében az õszi kezdet
elõtt nagy változások történtek
mind a szakmai munkában,
mind a játékoskeretben.
– Tavaly nyáron a vezetõséggel együtt elhatároztuk,
hogy ebben a formában nem
szeretnénk tovább az osztályban epizódszerepet játszani,
ezért úgy döntöttük, hogy
minden szinten megújítjuk a
csapatot. Viszont ahhoz, hogy
esetleg felsõbb osztályba léphessünk, fel kellett építeni az
utánpótlásképzésünket is. Ennek érdekében szorosabbra
fûztük a kapcsolatot a csácsbozsoki városrészben mûködõ
Izsák Imre Általános Iskolával
és az óvodával. Az U7, U9, U11
korosztályokkal kibõvülõ utánpótlásképzést azóta Lukács Péter és Kovács Jenõ irányítja. Az
elsõ csapat keretéhez olyan
karizmatikus edzõt kerestünk,
aki szakmailag, emberileg és
edzésmunkában is olyan szintet képvisel, ami megalapozza,
hogy stabil szerepet töltsünk
be a másodosztályban. A célkitûzésünkben úgy szerepelt,
hogy két-három éven belül
lépjünk feljebb, de az utánpótlás gyors kiépítésével megadtuk a lehetõséget, hogy ez
hamarabb is sikerülhessen. A
jövõben szeretnénk majd saját
nevelésû játékosokkal feltölteni az elsõ csapatot – vázolta
fel a szezonkezdet elképzeléseit dr. Sinkó Vilmos elnök.
A nyáron a célkitûzéseknek
megfelelõen jelentõsen megerõsítették a csapatot, vezetõedzõnek a több csapatnál sikeresen irányító Kovács Imrét
szerzõdtették. A csapat a szezon elõtt olyan fizikai felkészítést kapott, ami megalapozta a késõbbi sikereket: erõnlétileg minden meccset bírtak,
sokszor a hajrában döntötték
el a mérkõzéseket. Õsszel 15
mérkõzésbõl 13-szor gyõzte-

A bajnok és kupagyõztes csapat.
sen hagyták el a pályát, tavasszal viszont csak az utolsó
fordulóban (már bajnokként)
találtak legyõzõre. Sorozatban
21 mérkõzést nyertek meg,
ami talán egyedülálló a megye
labdarúgásában.
– Az erõviszonyokat nézve
rajtunk kívül Gyenesdiás és
Böde emelkedett ki a mezõnybõl, így szoros versenyfutás
volt a pontokért. Õsszel Gyenesdiáson tartalékos csapattal
kaptunk ki, de nem keseredtünk el, mert tudtuk, hogy tavasszal hazai pályán visszaszerezhetjük az elvesztett három
pontot. Figyeltünk arra, hogy a
mezõny második felében szereplõ csapatok ellen ne veszítsünk pontokat, mert az hatványozottan befolyásolja a bajnoki címet. Gyenesdiás ennek
megfelelõen Nagykapornakon
bukta el a bajnoki címét, ahol
3-0-ra kapott ki. Ettõl kezdve
elõnyben voltunk, és minden
meccs egy döntõvel ért fel.
Büszke vagyok, hogy így teljesítettünk – tért ki a tavaszi izgalmakra a klubvezetõ.
A bajnoki címért folytatott
harc mellett a csapat szerdánként kupamérkõzéseken mutatta meg az erejét, ahol sorra
búcsúztatta a felsõbb osztály
élbolyban szereplõ együtteseit
(Zalalövõ, Csesztreg, Gellénháza, Semjénháza). Ezek a találkozók a jövõre nézve is jó erõfelmérõnek bizonyultak, így a
sikeres párharcok után az or-

szágos fõtáblára jutás lehetõsége lett a nem titkolt cél. A megyei kupadöntõn az elsõ osztályú bajnok Hévíz ellen is felborították az erõviszonyokat, és
okos játékkal 3-1-re gyõzedelmeskedtek a fürdõváros csapata ellen. A szép eredményeket
csak egy apró dolog árnyékolja
be: a döntõ elõtt két sárga lappal rendelkezõ Hideg András
szerepeltetése miatt a hévíziek
megóvták a mérkõzést.
– A megyei versenybizottság a pályán elért eredményt
megsemmisítette és 3-0-al a
Hévíznek ítélte a 3 pontot,
melyet a Fellebbviteli Bizottság határozata is megerõsített.

2014. június
Egyesületünk elnöksége mindezek miatt az MLSZ Jogi Osztályához fordult, indoklásképpen hozhatjuk fel a Pest és Vas
megyékben a Vác és a Répcelak esetét, ahol szintén pályára
küldhettek két sárga lappal
rendelkezõ játékost. A döntõt
ott is a fõtáblára jutásért. A
továbbjutással a sárga lapokat
törölték, és nem vették az elsõ
helyet a gyõztesektõl. Mindenképpen szerettünk volna helytállni, ami a kint lévõ 5-600
ember szimpátiája alapján úgy
gondolom sikerült is. Akárhogy is döntenek, az élményt,
a kupagyõzelmet a csapattól
nem vehetik el, a zöld asztal
mellett is megvédjük az igazunkat – foglalt állást a csapat
nevében a kapusként szereplõ,
jogász végzettségû elnök.
Nem sokáig pihennek a
játékosok, egy hónap szünet
után július 8-án kezdik az elsõ
osztályra való felkészülést. Mindenképpen szeretnék együtt
tartani a bajnokság alatt egymásért küzdõ, baráti társasággá formálódó csapatot. A legnagyobb erõsítés az erõsebb
együttesek ellen a már bizonyított játékosok megtartása
lesz, akik mellé célirányosan
kívánnak igazolni. Az egyesület
elnöksége stabil középcsapatként szeretné a gárdát a megye
élvonalában látni, az eredményekhez igazodva folyamatosan fejlesztik az infrastruktúrát: lecserélnék a kispadokat,
öntözõrendszert, edzõpályát,
fedett lelátót építenének.
Pataki Balázs

Szent Iván éjjelén Kispáliban
Elsõ alkalommal, de nem
titkoltan hagyományteremtõ
szándékkal rendezték meg a
Szent Iván Éji Vigasságokat
Kispáliban. A rendezvényt az
egyik telekommunikációs cég
támogatta, ami az ételek és italok egy részére volt elegendõ a
többit az önkormányzat biztosította – hangsúlyozta Horváth
Zsuzsanna polgármester.
A kemencében langalló készült, a tábortûz mellett pedig
szalonnát és kolbászt sütöttek

A legbátrabbak tüzet ugrottak.

a vendégek, akik döntõ többségében helyiekbõl álltak, de
sokan hívtak vendégeket a környezõ településekrõl és a megyeszékhelyrõl is.
Horváth Zsuzsanna polgármester szerint a legnagyobb
érdeklõdés – sötétedés után –
a tábortûz melletti játékok voltak, melyek keretében különféle ügyességi és bátorsági versenyeket tartottak és a legbátrabbak tüzet is ugrottak.
Zsuppán Beáta

2014. június
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Bronzérmes alibánfai focisták

Felhívás!
Az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás és
Zalaszentiván Község Önkormányzata
az idén is megrendezi a már hagyományossá vált
Kistérségi Ifjúsági és Kulturális Találkozót.
A rendezvény idõpontja:
2014. augusztus 24. (vasárnap).
A rendezvény kezdésének idõpontja: 11,00 óra.
A rendezvény helyszíne:
Zalaszentivánon, a sportpályán felállított sátorban.
A rendezvénnyel kapcsolatos tudnivalókról
bõvebb tájékoztatást a jelentkezési lap visszaküldése után
fogunk küldeni.
Várjuk egyéni fellépõk és csoportok jelentkezését!
Üdvözlettel:
szervezõk

A bronzérmes alibánfai focisták.
Szezon elején az elsõ öt
hely valamelyikének elérését
tûzték ki célul a megyei III.
osztály Közép-csoportjában szereplõ alibánfai focicsapatnál,
s a cél érdekében már nyáron
több játékossal erõsítették meg
a keretet.
– Igazából a mi hibánk, hogy
„csak” harmadikok lettünk. Elõrébb kellett volna végeznünk,
de a bajnokság végére elfogytunk. Volt, aki gondolt egyet és
nem jött többet, de sértõdés,
sérülés, eltiltás egyaránt nehezítette a csapat dolgát. Az utolsó öt fordulót már csak tizenhárman játszottuk le. Minden
összevetve szép a harmadik hely
is, a legjobb mérkõzést talán
Nagylengyelben játszottuk, ahol
nem érdemeltünk vereséget. –
értékelt Bangóné Könye Krisztina, az egyesület elnöke.
A csapat a szezonban végig
dobogóközelben szerepelt, alig
volt olyan forduló, hogy ne az
elsõ három hely valamelyikén
álltak volna. Vízválasztó volt a
bajnokságot megnyerõ Nagylengyel ellen vívott mérkõzés,
ahol a játékvezetõ két, mindenki által szabályosnak ítélt góltól fosztotta meg a csapatot,
amit a játékosok nehezen viseltek. A rangadó után két játékost eltiltottak, egyik játékos
büntetése a nyár közepéig tart.
A legértékesebb gyõzelemnek
a rivális Csonkahegyhát elleni
számít, mivel végül az egymás
elleni eredmény döntött a két
csapat között. Az utolsó mérkõzésen a csonkahegyhátiak
Bagodban vendégeskedtek, ahol
kilenc gólt szereztek, ami így
is kevésnek bizonyult a bronzéremhez. A játékosok a június
29-én rendezett összejövetelen

vették át az érmeket, a programon már az új játékosok is
megjelentek.
– Szeretnénk elindulni a
tartalékcsapatot is követelõ
Északi-csoportban, viszont ehhez húsz játékos leigazolását
kértem a fiúktól. Ha maradunk
a Közép-csoportban, akkor mindenképp a bajnokság megnyerése a célunk. Az edzõnk, Vass
László jól összerakta a csapatot, viszont jó játékosokat is
kapott hozzá. Talán az új igazolásokkal már tudunk edzéseket
is tartani, mert sokan külföldi
munka miatt nem érnek rá
gyakorolni – vázolta fel az elnök az új bajnokságra készülve.
Az egyesületben sokan játszanak más település lakosaként, viszont ha minden alibánfai otthon futballozna, akkor erõs másodosztályú csapatot tudnának kiállítani, csak
hazai játékosokkal. A futballisták között korrekorder Wigand István kapus, aki már
többször szerette volna szögre
akasztani a kesztyûjét, de idáig
nem sikerült õt tehermentesíteni. Az új igazolások között
hálóõrt is szeretnének igazolni, viszont István akkor is az
egyesület kötelékében maradna, tartalékkapusként. A költségek tekintetében az egyesület állja a játékengedélyek költségét, az orvosi vizsgálat díját
pedig a játékosok saját maguk
fizetik. A csapatot egy helyi
vállalkozás mellett az önkormányzat támogatja, utóbbi finanszírozza a pálya és a közelmúltban felújított öltözõ rezsiköltségeit, meccsnapokon a játékosok a falubusszal utaznak.
Pataki Balázs

Zalaszentiván-Sportpálya, 2014. augusztus 24. (vasárnap)
A csoport/egyéni fellépõ neve:……………...............................……………
Címe: ………………………………………………….....……………………………………….
Csoportvezetõ neve, telefonszáma:………........………………………………
A csoport létszáma:……….......................................................................…
Ifjúsági csoport
Felnõtt csoport
Elõadás címe:………………………………………………………………………………….
Mûfaja:……………......…………………………………………………………………………..
Elõadás hossza:.…….................………………………………………………………….
Technikai és egyéb igények:…....…………………………………………………..
……………………………………………………..........……………………………………………
………………………………………………………..........…………………………………………
Dátum:………………………………...……..
…………………………………………
csoportvezetõ aláírása

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

VISSZAKÜLDENDÕ 2014. augusztus 8-ig a
Kistérségi Iroda
8912. Nagypáli Arany J. u. 26. címére.

www.zalatajkiado.hu
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 Termálfürdõben!
Felnõtt belépõ: 2 000 Ft
Gyermek belépõ (3-14 éves korig): 1 500 Ft
Családi belépõk:
(2 felnõtt + 2 gyerek): 6 200 Ft
(2 felnõtt + 3 gyerek): 6 800 Ft
(2 felnõtt + 4 gyerek): 7 500 Ft

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
Tel: 0692/351-320

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI:

– Bérfõzés
– Palackozás
– Igény szerint cefrebeszállítás

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon: 92/380-037
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Nagylengyel

DÉLI végeken: Orsova-Kis-és Nagy-Kazán-szoros
Júl. 23-27.
62.900 Ft/fõ
Dolomitok-Garda-tó-Trieszti-öböl
Aug. 1-3.
47.300 Ft/fõ
ÉSZAK-ERDÉLY és moldvai kolostorok
Aug. 5-10.
69.900 Ft/fõ
DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL
(SZÉP KÁRTYA)
Aug. 19-21.
28.900 Ft/fõ
DALMÁCIA városai: üdülés TROGIRBAN
Szept. 3-7.
52.300 Ft/fõ
ISZTRIA-KVARNER ÖBÖL szépségei
(Új + Félpanzió)
Szept. 10-14.
71.900 Ft/fõ
NÉMETORSZÁG csodái
Szept. 10-14.
77.900 Ft/fõ
VELENCE és szigetei
Szept. 12-14.
44.500 Ft/fõ
GÖRÖG KÖRÚT: üdülés a festõi TOLOI-öbölben
Szept. 14-22.
111.900 Ft/fõ
TOSZKÁNA bûvöletében:
MODENA-PARMA-FIRENZE
Szept.16-21.
92.500 Ft/fõ
ÉSZAK-OLASZ TÓVIDÉK és mûemlékvárosok
Szept.17-21.
74.500 Ft/fõ

Zalaegerszeg
Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Nagykanizsa
Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

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

Hévíz

5 % kedvezmény a hirdetés felmutatójának! Autóbuszállomás
(más kedvezménnyel nem vonható össze)

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

Tel.: 83/540-399

Lenti
Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

