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Kemendolláron

Vikár Tibor

hagyomá-
nya van a téli idõszakban tar-
tott ismeretterjesztõ elõadá-
soknak. Idén két

Szórakoztató programok Kemendolláron
Hasznos elõadások, civil szervezetek bálja

elõadásában a falu történetét,
kulturális és történelmi érté-
keit mutatta be. A hallgatóság
megismerte a település törté-

nelmét az õskori leletektõl
kezdve. Szó esett a kemendi
várról, a kemendi kápolnáról,
háborúkról, királyokról, gró-
fokról, nemesekrõl, uradal-
makról, Kemend és Ollár egy-
befonódásáról, szõlõbirtokos-
ságról és további érdekessé-
gekrõl.

A február 7-én megtartott
hagyományos

több mint százan vet-
tek részt. A község közel egy-
harmada tagja valamilyen civil
szervezetnek, ez a bál pedig
mindig az elõzõ évi munka el-
ismerése is. A rendezvényt

civil szervezetek
bálján

Érdeklõdni: 30/478-6485, Zalaszentiván

30 kg körüli négyesmentes állományból malacok

áprilisi elvitellel elõjegyezhetõk.

Ár: .

Ugyanitt takarmány burgonya eladó.

Ár: .

700 Ft/kg

20 Ft/kg

Idén is jól szórakoztak a civilek.

Az
szervezésében kitûnõ

hangulatú farsangi mulatságon
vehettünk részt február 21-én
délután. Az egyesület tagjai lá-
zasan készülõdtek erre a nap-

Együtt Egervárért Egye-
sület

Karnevál Egerváron
ra, hiszen nemcsak a szerve-
zéssel voltak elfoglalva, hanem
az elsõ fellépésükre is sokat
gyakoroltak, bár a kezdeti lé-
pések nehézségeket okoztak.



2 Észak-Nyugat Zala 2015. február

(Folytatás az 1. oldalról)

(Folytatás az 1. oldalról)
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Plázacicák

– A francba, hallod ha tényleg benyomják a vasárnapi
zárva tartást, talán a nagymisén mutogassuk magunkat!?

Az elõadásokon Kemendollár történetével ismerkedett a hall-
gatóság.

Karnevál Egerváron
A táncban, amit elõadtak ko-
ruk ellenére fürgén és össze-
szokottan mozogtak. A 83.
életévét ez évben betöltõ, min-
denki által ismert ,
a csoport legidõsebb tagja sem
maradt el a többi szereplõ
mögött, s a mûsor után talán a
leghosszabb ideig maradt a
táncparketten. Fiatal anyukák
(MutteRock), gyerekek, felnõt-
tek, tánccal, hangszeres bemu-
tatóval vagy vicces szössze-
netekkel szórakoztatták a kö-
zönséget. , Eger-
vár polgármestere énekével
elbûvölte a közönséget. A „gyer-
mekdalok jogász nyelven” cí-
mû, rövid vetélkedõ nagyon
népszerû volt a gyermekek és
felnõttek körében egyaránt. A
megfejtõk jutalomként házi
készítésû süteményt kaptak,
melyet önzetlen lányok és

Julika néni

Gyerkó Gábor

asszonyok sütöttek. Édes, sós,
krémes, porhanyós sütemény
egyaránt csalogatta a vendége-
ket. Miközben a finomságokat
kóstolgatták a jelenlévõk, jel-
mezversenyre került sor. Fel-
nõtt és gyermek kategóriában
lehetett versenyezni, s nagyon
ötletes jelmezekben jelentek
meg a résztvevõk. A zsûri
tagjai inkább a saját tervezésû
jelmezeket díjazták, de min-
denki dicséretet érdemel ötle-
tességéért, s reméljük a jövõ-
ben még többen eljönnek, s
jelmezbe öltöznek.

Akik ott voltak nagyon jól
érezték magukat, táncoltak,
beszélgettek, s észre se vették
az idõ múlását. Nagyon jó ér-
zés volt látni a sok boldog kis
gyermekarcot, ahogy szalad-
gáltak kedvenc mesehõsüket
megmintázva.

Sz.M.

Szórakoztató programok Kemendolláron
Hasznos elõadások, civil szervezetek bálja

ezúttal is az
támogatásával tartották a civil
szervezetek.

– Már gyerekként, aztán fia-
talként volt szerencsém megél-
ni itt Kemendolláron az össze-
tartozás érzését. Akkor nem
értettem, hogy más települé-
sekrõl, más közösségekbõl
miért irigykednek, miért mond-
ják, hogy nálunk nincs ám
ilyen jó társaság, mint itt. Nem
értettük, mert nem csináltunk
semmi különöset, csak közös-
séget alkottunk íratlan feltéte-
lek és szabályok szerint. Egy-
szerûen ebben nõttünk fel, ezt
láttuk a szüleinktõl, az idõseb-
bektõl. Sokat voltunk együtt,
segítettünk egymásnak. Ez szé-
pen elkísért bennünket és jel-
lemzõ manapság is. Települé-
sünk abban a nagyon kivált-

önkormányzat
ságos helyzetben van, hogy a
közösségi élet, a közösségi
összefogás rendkívül erõs. En-
nek itt hagyománya van és az
egyik legfontosabb feladatunk,
hogy megõrizzük ezt a jövõ
nemzedékének is. Hadd nõje-
nek fel gyerekeink is azt látva,
amit az én korosztályom annak
idején és akkor remélhetõen
nem lesz nagy gondjuk. Azt
már ezer éve tudjuk, hogy az
igazi gazdagságot nem a pénz
jelenti. Az igazi gazdagság az
emberekben, a kapcsolatok-
ban, a közösségek erejében
rejlik. Kemendolláron a civil
szervezetek tagjainak létszáma
140-150 fõ között mozog. Ez a
lakosságnak a közel 30 száza-
léka, azt hiszem ezen nincs is
mit megmagyarázni. Ma este
nekem adódott a tisztség, hogy
megköszönjem a múlt évi és

egyben a sok éves munká-
ját minden civil szervezet-
nek, segítõkész szándéknak és
kéznek – szólt a megjelentek-
hez polgár-
mester.

A hangulatos estén szín-
padra léptek a helyi asszo-

Németh László

nyok, a
és a .

A mûsort követõen finom va-
csora gõzölgött az asztalokon,
az éjszakába nyúló báli mu-
latságot tombolasorsolás és
közös tánc színesítette.

Semiramis Tánccso-
port Hóvirág Népdalkör

Pataki Balázs

Ötletes jelmezt öltött gyermek és felnõtt.

Fotó: Mészáros T. LászlóFotó: Mészáros T. László

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Észak-Nyugat Zala Hirde
ssen

nálu
nk !
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Lassan egy hónapja annak,
hogy foglalkoztunk (már nem
is tudjuk hányadik alkalom-
mal) a folyó

és közötti sza-
kaszán, a hídnál lévõ szenny-
szigettel.

Az írás megjelenése után
azt mondta egy jószándékú
„hivatalos” ember, hogy nincs
a cikkel semmi probléma, de
nem oldunk meg vele semmit.
Elolvassák, aztán az élet megy
tovább, a szenny meg csak nö-
vekszik. Tegyünk inkább köz-
érdekû bejelentést a megfelelõ
hatósághoz. Arra ugyanis vála-
szolni kell, sõt cselekedni is. A
tanácsot megfogadva a követ-
kezõ levelet küldtük a

vezetõjének február 12-
én.

„Tisztelt Igazgató Úr!
Közérdekû bejelentést sze-

retnék tenni a Zala folyó Za-
laszentiván és Pethõhenye kö-
zött, a hídnál lévõ felsõ sza-
kasznál évek óta tapasztalt víz-
felszíni szennyezõdéssel kap-
csolatban. Lapunk már több-

Zala Zalaszent-
iván Pethõhenye

Nyugat-
dunántúli Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Felügye-
lõség

Március végére megtisztítják?
Szenny-sziget a Zalán

ször foglalkozott ezzel a hely-
zettel, de a cikkek után sem
történt érdemi változás. Ezért
döntöttünk úgy, hogy bejelen-
tés formájában hívjuk fel fi-
gyelmüket e jelenségre.

Kérjük – amennyiben Önök
az illetékesek – intézkedésüket
a szennyezés felszámolására.

Amennyiben nem Önökre
tartozik az ügy, szíveskedjenek
átadni az illetékes hatóságnak
a bejelentést.

Tájékoztatásul csatolunk egy
nemrég készült cikket, amely a
honlapunkon kívül a kiadónk
által megjelentett kistérségi
lapban is napvilágot látott. A
cikkben szereplõ fotók jól il-
lusztrálják a helyzetet, de ettõl
függetlenül csatolunk még
fényképeket.

Elõre is köszönöm segítõ
közremûködését.

Tisztelettel:

kiadó-fõszerkesztõ
Zalatáj Kiadó”

Még aznap válasz érkezett,
hogy hatáskör hiányában to-
vábbították a megkeresést az

Ekler Elemér

Valóságos sziget a Zalán mindenféle hulladékból.

Az ígéret szerint március végétõl már akadálytalanul folyik itt
a Zala.

Fotók: ZalatájFotók: Zalatáj
Alsónemesapáti Maci Óvoda & Nemesapáti Vackor Óvoda

Meghívunk minden Kedves leendõ kis Óvodást Szüleikkel együtt
egy vidám ismerkedõ délutánra

az Alsónemesapáti Maci és Nemesapáti Vackor Óvodákba.

Idõpontok:

Program:

Alsónemesapáti Maci Óvoda
2015. március 5. (csütörtök) 16.00-tól 17.30-ig;

Nemesapáti Vackor Óvoda
2015.március 6. (péntek) 16.00-tól 17.30-ig

(Alsónemesapáti Kossuth u. 23.):

(Nemesapáti, Fõ u. 18., ún. Csertán Kastély épületében):

Ismerkedés az óvodai élettel, játékokkal; közös éneklés, barkácsolás,
Ismerkedés a leendõ ovis társakkal, óvónénikkel.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!

Az óvoda dolgozói nevében:
Kremznerné André Ildikó óvodavezetõ; Bartl Andrea tagintézmény-vezetõ

illetékeseknek. Minap érdek-
lõdtünk a bejelentés sorsáról,
s a

(ahová
a levelet átküldték) azt a tá-
jékoztatást kaptuk, hogy vár-
hatóan március végére felszá-

Vas Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóságtól

molja a szennyezést a vízügyi
igazgatóság.

Ez aztán a jó hír! Már csak
egy röpke hónap. Mi ez az elsõ
cikk megjelenésétõl eltelt négy
évhez (!) képest?...

E.E.

„Óvoda kukucskálgató 2015.”
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Február 21-én rendeztük
meg a
disznóvágást. A program célja
a falu civil szervezeteinek
összehozása, a szervezetekben
tevékenykedõ emberek mun-
kájának elismerése volt, illetve
a közösségi élet felpezsdítése.
A disznó feldolgozásában a
civil szervezetek tagjai vettek
részt, az ételek elkészítésében
pedig az önkormányzati ren-
dezvényekben rendszeresen
szerepet vállalók segédkeztek.

Vasboldogasszonyban

Közösségi disznóvágás

Készítettünk disznótoros
káposztát, hurkát, illetve ke-
mencében sült húst, amivel a
népdalkör, a polgárõrség, a
labdarúgó klub, illetve az ön-
szervezõdõ nyugdíjas klub
megjelent tagjainak kedves-
kedtünk. A településen mû-
ködõ civil szervezetek végre
egy közösségben voltak, ami
szolgálta az egymáshoz való
közeledésüket, összekovácsoló-
dásukat.

m.g.

Minden munkafolyamatnak megvolt a szakértõje.

Február 6-án délután tar-
totta óvodánk a hagyományos
télbúcsúztatást az iskola tor-
natermében, ahol a gyermekek
jelmezbe öltözve ijesztették el
a telet. A forgatagban fantázia-
dús, ötletes maskarákba bújt
apróságokkal találkozhattunk.

Programunkat a kisgyer-
mekek verses, dalos összeállí-
tása nyitotta meg. A szülõknek
köszönhetõen senki sem ma-
radt éhesen, hiszen rengeteg
ropogtatnivalóval és házi sü-

Jelmezbál az egervári óvodásoknak
teménnyel kényeztették el a
résztvevõket. A falatozás után
versenyjátékok következtek,
ahol kicsik és nagyok egyaránt
megmérkõzhettek. Örömmel
láttuk, hogy a felnõttek, ha
csak egy rövid idõre is, de is-
mét önfeledt gyermekké vál-
hattak.

Köszönjük a szülõk hoz-
záállását és aktivitását, hogy
ilyen színvonalas estét tölthet-
tünk együtt .Egerváron

p.sz.

Kötélhúzásban is megmérkõztek kicsik és nagyok.

Zsúfolásig megtelt a közös-
ségi ház a „tél
búcsúztató” hagyományos far-
sangi rendezvényre. A jelme-
zes bemutatóra nemcsak a gye-
rekek, hanem az õket elkísérõ
szülõk, nagyszülõk is lelkesen
készültek. A színes jelmezka-
valkádból arra lehetett követ-
keztetni, hogy már napokkal
elõbb kezdõdött az otthoni
készülõdés az ötletek megva-
lósítására. A helyi szokásoknak
megfelelõen zsûri értékelte a
felvonulók jelmezét.

Amíg a zsûri azon gondol-
kodott, hogy kié volt a legjobb
jelmez, addig a jelenlévõk

Nagypáliban

Itt a farsang, áll a bál...
zsákbamacskást játszottak. A
gyerekek tréfás farsangi ver-
seket és énekeket adtak elõ,
jutalmul nagy tapsot kaptak
csokoládék kíséretében. A zsû-
ri bölcs döntést hozott, min-
denki az elsõ helyen végzett. A
siker örömére felhõtlen tánc-
ba és játékba kezdtek a gye-
rekek, a hangulatot gyerek
diszkózene fokozta. Termé-
szetesen a farsangi szoká-
soknak megfelelõen fánk is
kínálásra került a sok édesség
mellett. A résztvevõk jól érez-
ték magukat gyerekek, és a
szülõk között új ismeretségek
kötõdtek.

Mindenki gyõztes lett.

Jelentkezés és regisztráció:

TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

Tel./fax: 92/510-159

Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70

E-mail: titzala t-online.hu

Honlap: www.titzala.hu

Nyilvántartásba vételi szám:

E-000803/2014

@

Szerezzen képesítést

tanfolyamainkon!

Befektetés a jövõbe!

Induló tanfolyamaink:
Targoncavezetõ,

Emelõgép-vezetõ,

Földmunkagép-vezetõ,

Tûzvédelmi szakvizsga.

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó
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A nemrégiben alakult

novemberi elsõ ren-
dezvényére meghívta a

is, az akkori találkozó
folytatásaként február 7-én
Vasboldogasszonyban találko-
zott a két társaság.

– Nagy jelentõséggel bír a
nyugdíjas klubok létrehozása,
melyek aktívan mûködnek. A
tollfosztó, disznóvágó rendez-
vények nemcsak a hagyomá-
nyokat õrzik, de fontos, hogy
ilyenkor együtt vagyunk, tö-
rõdünk azzal is, aki esetleg
egyedül él. Mi 2010 novembe-
rében 13 fõvel alakultunk,
azóta keddenként mindig
összejövünk az önkormányzat
által biztosított termünkben,
ahol mindig jól érezzük ma-
gunkat, megismerhetjük a má-
sikat – szólt a megjelentekhez

Nagy-
páli Nyugdíjasok Közössége
Egyesület

Vasbol-
dogasszonyi Nyugdíjasok Kö-
zösségét

Nagypáli nyugdíjasok Vasboldogasszonyban
a vasboldogasszonyi nyugdíja-
sok nevében

Az összejövetel pazarul
megterített asztalok mellett
batyus fogadással kezdõdött,
majd a két társaság együtt
tekintette meg Vasboldog-
asszony látnivalóit.

– Nagyon örültünk a meg-
hívásnak, a tagság majd' fele
tudott eljönni. Az önkormány-
zatunk nekünk is minden
támogatást megad. Az utolsó
találkozásunk óta összeállítot-
tunk egy munkatervet, s azóta
már volt egy sikeres orvosi
elõadásunk és kirándulni is
szeretnénk. Megragadjuk az al-
kalmat, hogy viszont meghívás-
sal is éljünk, szívesen látunk
bennetek a március 6-án tar-
tandó nõnapi bálunkon –
mondta a nagypáli nyugdíja-
sok képviseletében

Soós Bálintné.

Szekeres
Istvánné.

A helyi nyugdíjasok nevében Soós Bálintné köszöntötte a
vendégeket.

Mazzag Géza polgármes-
ter örömét fejezte ki a két
egyesület példaértékû együtt-
mûködésével kapcsolatban, s a

gyümölcsözõ kapcsolat már-
már egy testvértelepülési kap-
csolathoz is hasonlítható.

Pataki Balázs

Az IPR egy integrált peda-
gógiai rendszer, amely több-
féle, legtöbbször alternatív pe-
dagógiai irányzatokból merítõ
és azokat hatékonyan ötvözõ,
kedvezõ nevelõ hatású irány-
zatok alkalmazása hátrányos,
illetve halmozottan hátrányos
gyermekek nevelése esetén.
Lényege, hogy hatékony eljá-
rásokat kell találni a normál
pedagógiai módszereket igény-
lõ, illetve a tehetségesnek ígér-
kezõ kisgyermekek együttne-
velésére.

Február 13-án egy sikeres
óvodai pályázat eredménye-
képp országosan
elismert roma származású pe-
dagógus látogatott az

és a
közös

programjára. Lázár Péter az al-
ternatív pedagógiai irányzatok
eredményeit felhasználva, egyé-

Lázár Péter

alsóne-
mesapáti Maci nemes-
apáti Vackor Óvoda

Kedves program a Kedvesházzal
Lázár Péterrel találkoztak az apáti ovisok

ni fejlesztõ megoldásokat ta-
lált elsõsorban hátrányos hely-
zetû gyermekek segítésére, de
elmondhatjuk, minden gyer-
mek számára. Élményszerû,
csodálatra méltó elõadása,
élettörténete. A Kedvesház pe-
dagógiáját képviselve Péter na-
gyon élményszerûen, sokolda-
lúan foglalkoztatta a két óvo-
dába járó kisgyerekeket. Az
apróságok ritmushangszerek-
kel kísért dalokkal, gitárral is-
merkedtek és közös éneklés,
tánc zárta a programot. Péter a
gyerekeket elkísérõ szülõkhöz
is nagyon közvetlen volt, min-
denkihez volt egy-egy kedves
szava.

Március 3-án a program
második „akkordjaként” mód-
szertani tudását osztotta
meg gyakorlati tapasztala-
tokkal.

kai

A gyerekek a hangszereket is kipróbálták.

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Értesítem a megye választópolgárait, hogy a 2011-ben meg-
választott bírósági ülnökök megbízatása 2015. májusban lejár.

A törvényszéki valamint a közigazgatási és munkaügyi bíró-
sági ülnökök személyére javaslatot tehet a megye területén la-
kóhellyel és választójoggal rendelkezõ minden magyar állam-
polgár, valamint a helyi önkormányzat képviselõ-testülete és – a
pártok kivételével – minden társadalmi szervezet.

Az ülnök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató,
a jelölések nyomtatványai, illetve az ülnökké választáshoz szüksé-
ges elfogadó nyilatkozatok a www.zala.hu honlapról letölthetõk.

Az ülnökválasztással összefüggõ információkkal kapcsolat-
ban közvetlenül tájékoztatást kérhet a Zala Megyei Önkor-
mányzati Hivataltól. (Tel: 92/500- 722., 92/ 500-721)

A bírósági ülnök személyére tett javaslatot és az ülnökké
választáshoz szükséges elfogadó nyilatkozatot legkésõbb

közvetlenül a Zala Megyei Önkormányzati Hiva-
talhoz (Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) kérem eljuttatni.

Zalaegerszeg, 2015. február 20.

a Zala Megyei Közgyûlés Elnöke

Ülnöknek jelölhetõ az a 30 életévet betöltött magyar
állampolgár, aki nem áll a cselekvõképességet érintõ
gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya
alatt, továbbá büntetlen elõéletû és nem áll közügyektõl
eltiltás hatálya alatt sem.

2015.
április 3-ig

Dr. Pál Attila

Pácsonyi Imrével Zala
Megyei Közgyûlés

– Mit takar pontosan ez a
hosszú név, milyen szervezõ-
désrõl van szó?

, a
alelnökével

beszélgettünk a Közép-Európai
Közlekedési Folyosó Korlátolt
Felelõsségû Európai Területi
Társulásról.

– Az Európai Unió 2004-es
bõvítése, majd a Schengeni
Övezet kiterjesztése után jelen-
tõs fejlõdésnek indult a szállí-
tási piac Észak- és Dél-Európa
között, s ezáltal az E65-ös út
irányát követõ, a Baltikumot az
Adriával összekötõ tranzitút vált
az egyik legforgalmasabb euró-
pai közlekedési folyosóvá. Svéd
kezdeményezésre, lengyel part-
ner régiók bevonásával már ek-
kor létrejött a Közép-Európai
Közlekedési Folyosó Kezdemé-
nyezés a multimodális – közúti,
vasúti, vízi, légi – szállítási út-
vonalak modernizálásának, illet-
ve a legkritikusabb szakaszokon
új infrastruktúra kiépítésének
elõmozdítása céljából. A kezde-
ményezés tagjai együttmûködé-
sük során új elvárásokkal szem-
besültek és új célkitûzéseket
fogadtak el, amelyek megvaló-
sítása és az ahhoz szükséges
európai források megszerzése
már csak egy magasabb szintû
érdekérvényesítést lehetõvé te-
võ szervezeti formában képzel-
hetõ el. Így 2014-ben létrehoz-
ták az önálló jogi személyiség-
gel bíró Közép-Európai Közle-
kedési Folyosó Korlátolt Fele-
lõsségû Európai Területi Társu-
lást, amelynek fõ célkitûzése
már nem csupán az észak-déli
irányú tranzitforgalom megfele-
lõ infrastruktúrával való kiszol-
gálása, hanem a tagrégiók társa-
dalmi kohéziójának erõsítése és

Nemzetközi összefogás a Baltikum és az Adriai-tenger közötti közlekedés fejlesztése érdekében

a további gazdasági-kereskedel-
mi kapcsolatok elõmozdítása is,
mindvégig figyelembe véve a
természeti környezet megóvásá-
nak és a fenntartható fejlõdés
megvalósításának szempontjait.

– Mi, zalaiak jól ismerjük, a
Zalabaksán és Kálócfán, illetve
Zalalövõn élõk pedig naponta
megszenvedik a 86-os fõút rend-
kívüli mértékben megnöveke-
dett kamionforgalma miatti ne-
hézségeket. A megye gazdaságá-
nak fejlõdéséhez pedig elen-
gedhetetlen a gyorsforgalmi út-
hálózatba való bekapcsolódás, a
jobb nemzetközi megközelíthe-

– Miért érdeke Zala me-
gyének a társulásban való rész-
vétel és milyen szerepet játszik
annak mûködésében?

tõség biztosítása. Mindkét prob-
lémára megoldást jelentene az
M9-es autópálya megvalósulása,
amely az elõbb említett közle-
kedési folyosó részét képezné.
A Zala Megyei Önkormányzat
minden lehetséges fórumot
megragad az M9-es gyorsforgal-
mi út mielõbbi megvalósulásá-
nak elõmozdítása érdekében,
ezért hívtuk életre évekkel eze-
lõtt az érdekelt magyarországi
partnereket összefogó M9 Tér-
ségi Fejlesztési Tanácsot, illetve
csatlakoztunk az európai szintû
érdekérvényesítést lehetõvé te-
võ társuláshoz. Ez utóbbi szer-
vezet közgyûlése épp a napok-
ban ülésezett Budapesten, ahol
döntés született arról, hogy a
zalaegerszegi székhelyû straté-
giai központ felállítására 2015-
ben kerül sor a jelenleg is fo-
lyamatban lévõ elõkészítõ mun-
kát követõen. Jelenleg is dolgo-
zunk a szczeceni (Lengyelor-
szág) székhelyû társulás jövõ-
beni tevékenységét megalapozó
elemzéseket, kutatásokat, hatás-
tanulmányokat készítõ központ
mûködési koncepcióján, amely-
nek elfogadását követõen rövid
idõn belül megindulhat a tény-
leges szervezés és a szakmai
munka, amelyet az Európai Bi-
zottság illetékes munkatársai is
figyelemmel kísérnek.

– Tekintettel arra, hogy Ma-
gyarország Kormánya az Euró-
pai Unióval egyetértésben erõ-
síteni kívánja a gazdasági, tár-
sadalmi és területi kohéziót,
pályázati formában támogatást
nyújt a határokon átnyúló
transznacionális és régiók kö-
zötti együttmûködés elõmozdí-
tása érdekében létrejövõ euró-
pai területi társulások mûkö-
désében való részvételhez. A Za-
la Megyei Önkormányzat „CETC-
EGTC 2014” címû, ETT-14-B-0003
azonosító számon nyilvántartás-
ba vett projektjével 100%-os
vissza nem térítendõ támoga-
tást nyert a Közigazgatási és
Igazságügyi Hivatal által képvi-
selt Közigazgatási és Igazságügy
Minisztérium „Az Európai Terü-
leti Társulások 2014. évi támo-
gatására” meghirdetett pályáza-
ti felhívása keretében (amelyet
jelenleg a Külgazdasági és Kül-
ügyminisztérium kezel) a Kö-
zép-Európai Közlekedési Folyo-
só Korlátolt Felelõsségû Euró-
pai Területi Társulásban való
részvétele költségeinek fedezé-
sére a 2014. június 1 - 2015. má-
jus 31. közötti idõszakra.

– Az elmúlt néhány évben
aktív promóciós tevékenység és
kapcsolatépítés révén sikerült
elfogadtatni és bevezetni az
uniós köztudatba a Közép-Euró-
pai Közlekedési Folyosót, mint
létfontosságú észak-déli közle-
kedési tengelyt, amely így már
tényleges fejlesztési területet

– Milyen források segítik a
nemzetközi együttmûködésben
való részvételt és munkát?

– Vannak-e már kézzel fog-
ható eredményei a közös mun-
kának?

jelent az unió szempontjából is.
A Zala megyei ETT projekt ke-
retében nemrégiben elkészült
„A CETC-EGTC-ben résztvevõ
régiók közti szállítási infrastruk-
túra kompatibilitása fejlesztésé-
nek lehetõségei – az M9 gyors-
forgalmi út szerepe a CETC
ROUTE65 korridor fejlesztésé-
ben” címû tanulmány, amely
bemutatja az E65-ös számú eu-
rópai fõút Zala megyei szakaszá-
nak gyors megépítése révén el-
érhetõ elõnyöket ipari, foglal-
koztatási, idegenforgalmi és
környezetvédelmi szempont-
ból. 2015. február 27-én tartotta
ülését az M9 Térségi Fejlesztési
Tanács, amely rendszeresen na-
pirendjére tûzi az M9 gyorsfor-
galmi út elõkészítési, tervezési
munkáinak elõrehaladásáról, a
nyomvonalak kijelölésérõl és a
lehetséges forrásairól szóló tájé-
koztatót. Az elõterjesztés hatá-
rozati javaslatában az M9 Tér-
ségi Fejlesztési Tanács felkéri a
Nemzetgazdasági Minisztériu-
mot, hogy a 2014-2020 közötti
uniós ciklusban biztosítsa az
M9 gyorsforgalmi út teljes nyom-
vonala vonatkozásában szüksé-
ges valamennyi tervezési mun-
ka elvégzésének forrását, a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesz-
tõ Zrt.-t pedig arra, ezen ciklus-
ban gondoskodjon a teljes nyom-
vonal kivitelezéséhez szükséges
engedélyek beszerzésérõl és
terveinek elkészítésérõl.

Pácsonyi Imre és Thomas Lantz,
a társulás közgyûlésének lekö-
szönõ svéd elnöke.

A Közép-Európai Közlekedési
Folyosó tervezett nyomvonala.

Felhívás
A törvényszéki valamint közigazgatási és

munkaügyi bírósági ülnökök jelölésére

Észak-Nyugat Zala
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Az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás és Egervár Község
Önkormányzata

rendez, melyre tisztelettel meghívom!

A borversenyen részt vehet minden tulajdonos, aki az
Észak-Nyugat Zalai Kistérség területén szõlõbõl készített

bort állított elõ.

A versenybe való benevezés és a borminták átvétele a
helyszínen 14,00 órától 16,00 óráig lehetséges. A nagy

érdeklõdésre való tekintettel kérjük, hogy minden termelõ
pincénként max. két mintával (1 fehér,1 vörös)
képviseltesse magát a versenyen. A résztvevõk a

borversenyen elért fokozatú oklevelet vehetnek át.

A legjobbnak ítélt vörös- és fehérborok tulajdonosai külön
jutalomban részesülnek.

A fent megnevezett településekrõl a borversenyen nem
résztvevõ termelõket is szeretettel várjuk!

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

2015. március 21-én (szombaton)
16 órától

Termelõi borversenyt

Helye: Egervár-Pincedomb
Nevezési díj: 300 Ft/minta

Február 20-án a Diákönkor-
mányzat szervezésében tartot-
ták a

télbúcsúztató mas-
karázását. Idén majd' hatvanan
öltöttek jelmezt, s szinte min-
den osztály készült csoportos
produkcióval is. A nyolcadiko-
sok az énekkarban, valamint
az Irodalmi Színpad elõadásá-
ban is szerepeltek és a Diák-
önkormányzat által üzemelte-
tett büfénél, Zsákbamacskánál
is segédkeztek.

– Az alsósoknál mindenki
beöltözött és színvonalas pro-
dukciók és különleges jelme-
zeket is láttunk. A szülõk krea-

Csertán Sándor Általá-

nos Iskola

Télbúcsúztató maskarázás Apátiban
tivitása nem ismer határokat.
A zsûriben a két falu polgár-
mestere és Csaba atya is helyet
kapott. Idén úgy döntöttünk,
hogy mindenkit díjazunk, így
emléklapot és csokit is kaptak
a gyerekek. A szülõk és a gye-
rekek is több süteményt ké-
szítettek, melyeket a diákön-
kormányzat jelképes összegért
adott a diákoknak – foglalta
össze igazgató.

Többek között különdíjat
kapott hõlég-
ballonja, busójel-
meze és csöves
kukoricája is. A felvonuláson
megjelent Spongyabob és a

Szabó Katalin

Életes Karolin

Fehér Gábor

Török Dóra

legóemberke is, akiket maska-
rába beöltözött pedagógusok
köszöntöttek. Idén is lehetett
szavazni a rendezvény párjára:

királynak
, királynõnek

választották.

Horváth Dániel Zol-

tánt Burka Krisz-

tinát

Pataki Balázs

A szülõk kreativitása nem ismert határokat.

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!

Meghívó!
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A sorozat je-
gyében szervezi programjait
a

, amely február 14-én
népi játékos, dalos, táncos far-
sangi mulatságot tartott

.
– A szamosújvári Téka Mû-

velõdési Alapítvány támogatá-
sával mûködünk. Az erdélyi
magyarság körében nagyon
nagy az összetartás, és nagyon
jól mûködõ közösségi élet van.
Az ottani szokások, táncok és
hangulat a magyar néphagyo-
mánynak is részei, amit szeret-
nénk itt feleleveníteni. Próbál-
juk a népi hagyományokra ala-
pozva összeállítani a program-

Jeles Napok

Tarsoly-Erdélyi Mezõségért
Egyesület

Pethõ-
henyén

Farsangi mulatság Pethõhenyén
jainkat, a mai estére egy helyi
alkalmi zenekar is összeállt.
Most a húshagyókeddig tartó
idõszakban, vagyis más néven
„a farsang farkán” vagyunk, jó-
kat mulattak ilyenkor az em-
berek. A mai rendezvényt is-
mét több helyi család szervez-
te és batyus jelleggel gyûjtöt-
tük össze az ételeket, italokat.
Az este végén pedig elégetjük
szalmabábot, mellyel elbúcsúz-
tatjuk a telet. Várjuk az
embereket következõ prog-
ramjainkra is – árulta el az
egyesület vezetõje,

Az egyesület minden hó-
napban igyekszik egy-egy hét-
végi jeles naphoz, egyházi ün-

Gaál Péter.

nephez igazítani programját.
Legközelebb a tavaszi napfor-
duló napját tartják meg batyus

összejövetelüket, ami március
21-én, Benedek napon lesz.

Pataki Balázs

Márciustól változik a szo-
ciális ellátórendszer. A kor-
mányzat törekvése, hogy mi-
nél több ember jusson mun-
kához, de adódhatnak olyan
élethelyzetek, amikor a bajba
jutott családok támogatásra
szorulnak, elsõsorban rajtuk
kíván az eddigieknél célzot-
tabban segíteni a korszerûbb
rendszer.

Március elsejétõl az ön-
kormányzatok maguk dönt-
hetnek a szociális keretek
elosztásáról és a támogatási
formákat is maguk határoz-
hatják meg. A szociális biz-
tonság erõsítését szolgálja,
hogy márciustól két helyrõl
kérhetnek az érintettek támo-
gatást: a jövedelemkompen-
zációs keret elosztásáról a
járások, a kiadáskompenzáló
támogatásokról – mint pél-
dául a lakásrezsi kiegészítése
– a helyi önkormányzatok
döntenek.

A pénzbeli ellátási formák
közül a foglalkoztatást helyet-
tesítõ támogatás (FHT) meg-
marad, az eddigi „rendszeres
szociális segély” azonban
megszûnik, és helyette beve-
zetésre kerül az „egészségká-
rosodási és gyermekfelügye-
leti támogatás”.

A kötelezõen nyújtandó
ellátásokat 2015. március 1-
tõl a járási hivatalok állapítják
meg. Ezek az ellátások a
következõk:

(alapössze-

– aktív korúak ellátása,
– idõskorúak járadéka,
– ápolási díj

gû, emelt összegû és kiemelt
ápolási díj),

(ala-
nyi és normatív formák),

A változás tehát az aktív
korúak ellátását érinti, a fel-
sorolt többi ellátást az eddi-
giekben is a járási hivatalok
állapították meg. Az ellátá-
sokkal kapcsolatos kérelmek
a továbbiakban a kérelmezõ
lakcíme szerint

, a közös
, a

valamint
is

benyújthatók. A március else-
jétõl benyújtott kérelmek – a
vonatkozó törvényi szabályok
szerint – az illetékes járási hi-
vatalhoz továbbításra kerül-
nek, az állampolgároknak ez-
zel kapcsolatban egyéb teen-
dõjük nincs. A benyújtandó
okiratok köre, valamint a
formanyomtatványok nem
változnak. Az ellátások folyó-
sítása a továbbiakban bank-
számlára, vagy lakcímre tör-
ténõ utalással, vagyis postai
úton történhet, házipénztár-
ból történõ kifizetésre nincs
lehetõség. A járási hivatal
munkatársai, valamint a tele-
püléseken járási ügyfélszolgá-
latot biztosító állandó és
ideiglenes ügysegédeink is
várják a hozzájuk forduló
állampolgárokat.

– közgyógyellátás

– egészségügyi szolgál-
tatásra való jogosultság.

illetékes te-
lepülési önkormányzat
polgármesteri hivatalá-
nál önkormányza-
ti hivataloknál kor-
mányablakoknál, a járási
hivataloknál, a te-
lepülési ügysegédeknél

Változik a segélyezési rendszer

A rendezvényeken felelevenítik a magyar táncokat is.

ÉNYKK Zrt. UTAZÁSI IRODA
(A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA JOGUTÓDJA)

Zakopane-Krakkó-Auschwitz

Beneleux körút (pótcsoport)

Velence és szigetei

Bajor kastélyok

Nyugat-Macedónia kulturális értékei

Toszkán varázslat - Elba szigete

Észak-olasz tóvidék és mûemlékvárosok

Barangolás Dél-Erdélyben

KARINTIA: tavaktól a hegyóriásokig

Párizs gazdagon

Ápr. 30-Máj. 3. 49.500,- Ft/fõ

Máj. 12-17. 109.900,- Ft/fõ

Máj. 23-25. (Pünkösd) 45.900,- Ft/fõ

Máj. 23-25. (Pünkösd) 47.900,- Ft/fõ

Máj. 21-25. (Pünkösd) 81.900,-Ft/fõ

Máj. 21-25. (Pünkösd) 82.500,-Ft/fõ

Jún. 3-7. 79.500,-Ft/fõ

Jún. 25-30. 78.900,-Ft/fõ

Júl. 10-12. 43.900,-Ft/fõ

Júl. 18-23. 104.900,-Ft/fõ
Megjelent az új programfüzetünk, ami a honlapról is letölthetõ.

Várjuk Önöket irodáinkban, katalógusunkat igény esetén
készséggel postázzuk. Vegye igénybe elõfoglalási

kedvezményünket!

www.enykk.hu • www.volantourist.hu

Bõvebb információval várják irodáink:
Zalaegerszeg: +36 92/ 511-045 Nagykanizsa: +36 93/ 536-716

Keszthely: +36 83/ 511-231 Hévíz: +36 83/ 540-399
Lenti: +36 92/ 551-061 Szombathely: +36 94/ 311-134

Eng. sz.:U-001588

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

A téli szürke hónapok
után mindenki várja a ta-
vaszt. Valaki azért, hogy vég-
re kimozdulhasson az ott-
honából és élvezhesse a nap-
sütést. Valaki viszont azért,
hogy végre friss zöld saláta
kerüljön az asztalra a kony-
hakertbõl, mert annak van
csak íze igazán. Ezt nem
egyszerû megoldani, mert
ebben az idõben még csak
ébredezik a természet. Ezért
alig terem valami. Ennek el-
lenére keressük a megol-
dást. Bár kézenfekvõnek tûn-
het a több ezer kilométerrõl
származó zöldségekhez nyúl-
ni, de annyi mindent hal-
lani ezekrõl, hogy megpró-
báljuk kihúzni ezt a pár he-
tet ezek nélkül. A múlt hé-
ten én is az esti vacsorához
vadásztam alapanyagokat,
amikor összefutottam Ági-
val. Ügyfelünk volt, konyhát
terveztünk és gyártottunk
neki. Ezért tudom, hogy õ is
szeret fõzni. Egybõl elkez-
dett együtt érzõen moso-
lyogni, amikor a mirelit
zöldségek elõtt meglátott.

– Te is zöldre vadászol?
– Igen, valami zöldséggel

fel akarom dobni a vacsorát.
Már hiányzik.

– A hétvégén én is így
voltam vele. Laci nem örül,
ha ki tudja honnan szárma-
zó, szerinte ízetlen zöldség-
gel állítok haza. De nem
tudtam megállni, hogy azt a
zöldbabot ne vegyem meg.
Laci is szereti, mikor idénye
van. Ezért nézett egy kicsit
szúrósan. Majd mikor vajon
megpároltam, nagyon fi-
nom lett, ezért õ is örült
neki.

– Akkor volt pici bol-
dogság?

– Igen! – mosolygott Ági.
mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Pici boldogság…

A Magyar Kultúra Napjára
emlékeztünk január 22-én este
az kultúrház-
ban. Szabó Magda: Az ajtó cí-
mû regényének rövidített vál-
tozatát olvastuk.

nyugdíjas magyar-
tanár ötlete alapján választot-
tuk a mûvet. A legfontosabb
eseményeket kiemelte a cse-
lekménybõl, rövid szakaszokra
(46) osztotta, ezeket a szaka-
szokat olvastuk sorban egymás
után.

Meghívásunkat elfogadta 4
középiskolás diák, nyugdíjas,
jegyzõ, polgármester, levéltá-
ros és sok más olvasni szeretõ
a falunkból.

17-en vállaltuk az olvasást
és nagyon izgalmas volt, mert
mindenki más hangsúllyal, át-
éléssel és kifejezéssel olvasott.
Körben ültünk egymás mel-
lett, ahogy a szakaszok követ-
keztek, majdnem mindenkire
3-szor került sor. Az izgalom
egyre nõtt olvasás közben, a
végén már néhányunknak a
könnyei is kijöttek. Az olva-
sás kb. egy óra idõtartamú
volt, a befejezés után spontán
beszélgetés alakult ki, ahol

alsónemesapáti

Fábiánné Si-
mon Klára

A Magyar Kultúra Napján

mindenki elmondta vélemé-
nyét a regényrõl és az együtt
olvasásról.

Elhatároztuk, hogy folytat-
juk a közös olvasást, persze
ehhez arra lesz szükség, hogy

a regények le legyenek rö-
vidítve.

Élményekkel gazdagodva,
egymást egy kicsit jobban
megismerve térhettünk haza.

K.L.-né

Közös olvasással emlékeznek.

2014 májusában a „Kapu-
nyitogató” címû rendezvényen
egy kézimunka kiállítást hoz-
tunk létre a helyi asszonyok
munkáiból. , a
Zala Megyei NMI vezetõje itt
említette, hogy az intézet tá-
mogatásával kézimunka szak-
kört lehet szervezni a faluban.
Még õsszel visszatértünk a ta-
vaszi beszélgetésre. A beszél-
getést tettek követték, ezért
most Alsónemesapátiban ezt a
telet lányaink- asszonyaink ké-
zimunkázással tölthetik.

Nagyon jó érzés volt, hogy
mindenki örült, amikor el-

Konczér Katalin

Alsónemesapátiban „újra öltünk-örökítünk”

mondtam, szakember vezeté-
sével teljesen ingyenes tanfo-
lyamot hirdetünk. A Nemzeti
Mûvelõdési Intézet biztosítja a
munkához az anyagot, fonalat,
de még a tût is.

oktató szállítását
pedig az önkormányzat, közös-
ségi buszával szerveztük meg.

Az elsõ összejövetelünkre
2014. november 22-én (szom-
bat) délután került sor. Tizen-
hatan jöttünk össze és azóta
minden szombat délutánt ké-
zimunkázással töltünk.

Vannak köztünk 7-8-an,
akik már hímezgettek eddig is,

Kocsisné Ko-
szorús Anikó

de hímzõkeretet senki sem
használt még. Oktatónk min-
denkinek kiosztott egy keretet,
majd megmutatta hogyan kell
befogatni az anyagot, amit
varrni akarunk. Majd egy kis
zsákot kezdtünk készíteni,
amin komádi fehér hímzés
minta van. Ebben tudjuk tarta-
ni ezután a kézimunkánkat. A
láncöltést tanultuk meg elsõ
alkalommal és azt, hogy egy
levelet vagy kört hogyan kell
lapos öltésekkel betölteni. Az
elején egy kicsit szenvedtünk
páran az elsõ néhány mintánál
az apró pici öltésektõl, de a
foglalkozás végére Anikó türel-
mes irányításával már köny-
nyebben ment. Hamar elrepült
a 3 óra, közben beszélgettünk,
többen mondták, hogy nagyon
örülnek a lehetõségnek és jó
egy kicsit kimozdulni otthon-
ról. Következett egy terítõ ké-
szítése, az is komádi hímzéssel,
a szélén pedig azsúrozni ta-
nultunk. A következõ munkát
egy keresztszemes hímzések-
hez használt anyagon folytat-
tuk, itt azsúros csíkminták kö-
zül választhattunk.

Nagyon várjuk a szombat
délutánokat, hogy ilyen gyö-
nyörûségeket készíthetünk kö-
zösen és tartalmas, hasznos kö-
zösségi munkát is végzünk.

Krápicz Lászlóné

Már várják a szombat délutánokat.
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Az

leg-
utóbbi ülésén többek között
az idei programokról, célkitû-
zésekrõl esett szó.

– A kistérségi társulás lét-
száma – bizonyos államkincs-
tári deregisztáció miatt – az
elõzõ évihez képest nagyobb,
jelenleg 15-16 település alkotja
– mondja elnök. –
Ez bizonyos szempontból jó is,
hiszen vannak települések,
amelyek korábban kiléptek, de
az októberi önkormányzati vá-
lasztás után változott a szándé-
kuk. Új a vezetés, új a hozzá-
állás, gondolkodnak a vissza-
lépésen. A szûkös költségvetés
miatt nem lehet az önkor-

Észak-Nyugat Zalai Kis-
térségi Területfejlesztési Önkor-
mányzatok Társulása

Köcse Tibor

A térségi borverseny következik

mányzatokat tagdíjemeléssel
terhelni, ezért a kistérségi
menedzsert kénytelenek va-
gyunk 4 órában foglalkoztatni,
a másik 4 órában Nagypáli
egyik gazdasági társasága al-
kalmazza.

– Egervár Önkormányzata
úgy döntött, hogy elmarad a
hagyományos tavaszi vásár.
Van település, amely gondol-
kodik a rendezésen. Új rendez-
vényt nem illesztettünk a prog-
ramba. Legközelebb március
21-én találkozunk az egervári
kistérségi borversenyen, amely
egyben a rendezõ falu nedûi-
nek megmérettetésére is ki-
tûnõ lehetõséget ad.

– Lesz változás a rendez-
vényeknél ?

Tavaly Vöckönd volt a házigazda.

Csak ritkán adódik egy
több mint 14 éve nyugdíjban
lévõ, ezt megelõzõen aktívan
gazdasággal, pénzügyekkel fog-
lalkozó ember számára, hogy
újra az élet sûrûjébe kerüljön.
2015. február 25-27 között

résztvevõje/hallga-
tója voltam a XXII. Nemzetkö-
zi Energia és Innovációs Fó-
rumnak.

A tudományos élet szakmai
körökben elismert képviselõi
mellett a hazai kutatóintéze-
tek, tudományos mûhelyek és
gyártó cégek számoltak be ed-
digi eredményeikrõl és ter-
veikrõl.

Az elõadások, bemutatók
nem elvont, tudományos meg-
közelítését adták a mindenna-
pok problémáinak. Az energe-
tika, a környezettudatos terme-
lés, az építészet, a megújuló
energiák elõállítása és felhasz-

Visegrádon

Gondolatok egy nemzetközi fórum kapcsán
Külön öröm számomra,

hogy sokadmagammal meg-
hallgattam

polgármester elõadását. A
hallgatóság itt szembesült az-
zal, hogy az élhetõ jövõért a
mában kell cselekedni. A kör-
nyezet szépítése mellett jövõ-
be mutató beruházásokat, fej-
lesztéseket is meg kell és lehet
valósítani. Mindezt környezet-
tudatosan, elõrelátó módon,
azt itt élõ emberek érdekében.
Az a szemléletmód és cselek-
vés, amirõl a polgármester az
elõadásában beszámolt, a részt-
vevõk osztatlan elismerését ki-
váltva szokatlanul hosszú taps-
sal ért véget.

Az eredmények és a jövõ ter-
vei bizakodással tölthetnek el
bennünket. Jó volt ezen a napon
is Nagypáli polgárának lenni.

nyugdíjas

Köcse Tibor nagy-
páli

Balla László

Köcse Tibor elõadását tartja.

Minden hónapra jut egy-
egy program . Ja-
nuár 31-én a batyus pótszil-
veszteren a felnõttek mulattak,
aztán következõ héten a gye-

Kispáliban

Pótszilveszter és farsang Kispáliban
rekeké volt a fõszerep. Feb-
ruár 7-én elsõ alkalommal tar-
tottak farsangi programot Kis-
páliban. A gyerekek bohóc, bo-
szorkány, katicabogár, Piroska,

cica jelmezbe bújtak és sokan
változtak erre a napra cowboy-
lánnyá is. Több felnõtt is mas-
karát öltött és természetesen a
farsang hagyományos édessé-
gébõl, a fánkból is került az
asztalokra. Újdonságként az
önkormányzat csoki szökõkút-
tal kedveskedett, melynek
nagy sikere volt. Sokan „öntöz-
tették” meg csokival a gyümöl-
csöket, süteményeket.

– A következõ évben to-
vább szeretnénk bõvíteni a
farsangi programot, melyhez
akár utcai felvonulás is kapcso-
lódhat. Idén pedig minden
hónapban szeretnék legalább
egy közösségi rendezvényt tar-
tani. Március végén az Ifjúsági
Egyesülettel közösen szerve-
zünk programot a húsvéti ké-
szülõdés jegyében. A tavaszi
nyári idõszakban pedig szá-
mos hagyományos és újdon-
ságnak számító szabadtéri ren-
dezvény is megrendezésre ke-
rül a településen – számolt be

, Kispáli
polgármestere.
Horváth Zsuzsanna

nálása, a biotechnológiák fej-
lesztése mind az élhetõbb jövõ
érdekében történnek.

A program zárásaként több
településvezetõ (polgármes-
ter, urbanisztikai szakember)
tartott elõadást az eddig elért
eredményekrõl.
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www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
Folytatódott a hagyomá-

nyok õrzése
. Húshagyó kedden este

újra gyülekeztünk a kultúr-
házban, nagy táskában érkez-
tek az álcázó ruhák, harisnyák,
kalapok. Felnõttek és gyerekek
gyorsan magunkra vették a
ruhákat, fejükre húzták a ha-
risnyákat, kicsit festettünk a
gyerekeken.

Alsónemesapáti-
ban

Télûzõ macskurázás

Botokkal felszerelkeztünk
és hangoskodva indultunk a
faluba, hogy elûzzük a telet.
Sok helyen szívesen fogadtak
bennünket: csokival, gumicu-
korral, forgácsfánkkal, sütivel,
üdítõkkel kínáltak minket és
találgatták, hogy ki van az álar-
cok mögött. A gyerekek nagyon
örültek és alig akarták abba-
hagyni a házról-házra járkálást.

Az önkormányzati hivatalt is felkeresték.

A
február közepén tartotta

farsangját a kultúrházban. Az
ötletes jelmezparádé után a
gyerekek dalos játékokkal, csú-
folókkal és egy mesével tar-
kított mûsorral szórakoztatták
a megjelent vendégeket.

nemesapáti Vackor óvo-
da

Farsang játékokkal, versenyekkel

Külön örömünkre szolgál,
hogy az óvoda programjait, mû-
sorait mindig nagy érdeklõdés
kíséri. A gyerekek az édessé-
gek fogyasztása mellett játékos
versenyekkel, tánccal, felszaba-
dult játékkal múlatták az idõt.

b.a.a.

A gyerekek játékos versenyeken fogyasztották az édességeket.

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

Az akció a megjelenéstõl 2015. március 22-ig vagy a készlet erejéig érvényes!
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www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo

furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-320

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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