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Kinyitott a várkastély
A Nádasdy-Széchenyi Várkastély húsvéthétfõn kinyitotta kapuit és szeptember 27-ig a
hét minden napján nyitva áll
reggel nyolctól este tízig. A vár
megtelik programokkal, április 24-én Lippai Marianna rádiós hírszerkesztõ belsõ harmóniáról, gasztronómiáról szóló elõadását hallgathatták meg
az érdeklõdõk. Zalaegerszeg

2,5 millió forinttal támogatja
az Egervári Önkormányzatot,
ennek fejében a zalaegerszegi
lakcímkártyával rendelkezõk a
várat és a múzeumot a jövõben
ingyen látogathatják. Az Egervári Önkormányzat szintén nemes gesztust gyakorolt: a
helyiek a várat és a múzeumot
szintén díjtalanul tekinthetik
meg. Természetesen a Nyári

20 éves a dalkör
Jubileum Vasboldogasszonyban
Amint arról a korábbi írásunkban már beszámoltunk,
immár húsz éve, hogy megalakították a vasboldogasszonyi Községi Népdalkör Egye-

sületet. Az egykori tagok, barátok társaságában április 11-én
a faluházban ülték meg a jubileumot.
(Folytatás a 2. oldalon)

Most még üres, de az elõadásokra idén is megtelhet a nézõtér.
Színházra ezután is belépõjegyet kell váltani.
Május 31-én játszótéravatással egybekötött nagyszabású
gyermeknapot tartanak az udvaron. Június középtõl indul a
színházi évad, ahol ismét a

Turay Ida Színház elõadásainak tapsolhatnak a nézõk. A
Nyári Színház Kálmán Imre
Cigányprímás címû operettjének június 18-i bemutatójával veszi kezdetét, majd az
(Folytatás a 2. oldalon)

Minõségi hússertések (nem táposak) hasítva
Ár: 500 Ft/kg
és étkezési burgonya 60 Ft/kg
Zalaszentivánon eladó.
Érd.: 30/478-6485, 92/393-577

Vörös tojótyúkok
Akció
Zalaszentgrót piac
2015. május 16., 10 órakor
600 Ft/db
Házhoz szállítva 700 Ft/db
10 db-tól

További információ: 06/30-682-3217 • 30/8510452
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20 éves a dalkör
Jubileum Vasboldogasszonyban
(Folytatás az 1. oldalról)
– Örülök minden közösségi kezdeményezésnek, látni lehet, hogy él a település, pezsgõ közösségi élet van Vasboldogasszonyban. A dalkör mellett aktív sportegyesület, nyugdíjas klub és polgárõrség is
mûködik, tagjai mindig részt
vesznek a település eseményein. Köztük évente több
mint 2 millió forint támogatást
osztunk szét, melyet rendre jól
használnak fel. Külön öröm
számunkra az, hogy húszéves
jubileumot
ünnepelhetünk.
Egy ember életében is jelentõs
ennyi év, voltak változások, de
egy ideje már állandó a dalkör
tagsága. Az elért kimagasló
eredmények magukért beszélnek, amelyekre méltán lehetnek büszkék. Kívánom, hogy
még sokáig mûveljék ezt a mûfajt, hogy öt év múlva a negyedszázados jubileumot is
megünnepelhessük! – mondta Mazzag Géza polgármester,
aki jelképes ajándékként emléklapot, az alakulásról szóló

1994. december 30-án megjelent írás másolatát és Liszt Ferenc asztali szobrát nyújtotta
át a dalkör elnökének, Tóth
Jánosnak.
A népdalkör nevében Kálmán Imréné üdvözölte a támogatókat, a segítõket és az
összes megjelentet. Megköszönte Luif Ferenc és dr. Parragi János tanár urak munkáját, akik nélkül nem jöhetett
volna létre, illetve nem tudott
volna idáig fennmaradni a
csoport. Az ünnepségen örökös tagjukká fogadták Hajbáné Mariannát, aki betegsége miatt kényszerült kilépni
a dalkörbõl. A jelenlévõk fõhajtással emlékeztek meg a
már elhunyt tagokról.
A zalaegerszegi Nefelejcs
Nyugdíjasklub nevében Bangó Józsefné gratulált a jubileumhoz. Az 1993-ban alakult
Nagykutasi Népdalkör két éve
ünnepelte huszadik születésnapját. A csoport húsz évvel
ezelõtti fellépése adta az ötletet a vasboldogasszonyi dalkör

A település nevében Mazzag Géza köszöntötte a csoportot.
megalakulásához. A két csoport azóta is részt vesz egymás programjain, így ezen a
napon is szeretettel fogadták
egymást.
A jubileum mellett a dalkör
otthonának számító könyvtár
is megszépült: a Deák Ferenc

Megyei Könyvtár támogatásának köszönhetõen íróasztalt,
tv-állványt, folyóirat-tartót sikerült beszerezni.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
Pataki Balázs

Kinyitott a várkastély
(Folytatás az 1. oldalról)
Anconai szerelmesek címû zenés komédia díszleteként egy
olasz kisvárost építenek fel a
színpadon. Bemutatják a Hunyadi Sándor novellája alapján
készült Vöröslámpás ház címû
darabot, amit a Maláji lány és a
Csak kétszer vagy fiatal címû
vígjátékok követnek. Különleges színházi produkciónak
ígérkezik a Charley nénje címû
zenés vígjáték. A mûsoron szerepel Huszti Péter Sárból
napsugárból címû elõadása is.
Az elmúlt évben nagy sikerrel
bemutatott, Csakazértis szerelem címû retro musicalt a
közönség kérésére ismét mûsorra tûzik. A 13 elõadást tartalmazó programsorozat augusztus 15-én a Maláji lány
elõadásával zárul.
Június 6-án nyárköszöntõ
Rosé Fesztivál, valamint június
13-án Bagi-Nacsa önálló estet
rendeznek. Augusztus 29-tõl
három hétvégén hat napon

Õszköszöntõ FesztiVÁR programot tartanak, ahol a családoknak, gyerekeknek egyaránt
kínálnak szórakoztató programokat, koncerteket. A teljesség igénye nélkül fellép a Magna Cum Laude, Tóth Gabi,
Irigy Hónaljmirigy, R-GO, Alma Együttes, Kakaó Együttes
is. A részletes információkról,
programismertetõkrõl a Várkastély Facebook oldalán tájékozódhatnak az olvasók.
Újabb mérföldkõ a várkastély életében, hogy júniustól 7
szoba és 3 korhû lakosztály
várja a látogatókat. Igazi kuriózum, hogy a várkastély életének történelmi korait bemutató barokk, reneszánsz, s eklektikus szobákban és lakosztályokban szállhatnak meg
az ide érkezõk. Kialakítanak
többek között Nádasdy Tamás
lakosztályt, Festetics Júlia és
Széchényi I. Zsigmond szobát is.
-pb-

www.zalatajkiado.hu
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Búzaszentelés a nemesapáti villámvágta keresztnél
Nemesapátiban a hagyományok szerint a hívek Szent
Márk evangélista emléknapját
követõen körmeneten vesznek
részt és búzát szenteltetnek.
Az idén április 25-én tartott
zarándoklat hagyományosan a
plébániatemplomtól indult a
hegyen található villámvágta
kereszthez, melyet az idõjárás
viszontagságai kétszer is meg-

kínoztak, de a hívek mindig
helyreállították. A kereszt teljes felújítása a hegyi gazdák
támogatásával, többek kétkezi
munkájával sikerült.
– Nemesapáti területén 14
kõ- és két fakereszt található az
utak szélén. Ezek a keresztek
múltunk egy darabajai, melyek
bizonyítják, hogy településünk
lakói Istent félõ és hívõ em-

Társadalmi munka a Pincedombon
Társadalmi munkát szerveztek a Pincedombra. A 15
fõs csapat többféle munkát
végzett egyszerre.
Elbontásra került a régi
toalett épülete, megritkítottak

a fenyõerdõ aljnövényzetét,
valamint a földpince domb alá
nyúló részében az 5 szellõzõnyílás közül (valamennyi el
van tömõdve) kettõt sikerült
áttörni.

A hívek gyalogosan zarándokoltak fel a kereszthez.
berek voltak. A dombok tetején minden jelentõsebb keresztezõdés mellé építettek
egyet, a legrégebbi kõkeresztjeink az 1800-as évekbõl származnak. Az építõk, építtetõk
már nem élnek, de mûveik
már messzirõl hirdetik magukat. Ezúton is megköszönöm
Józsa Árpádnénak és családjának, barátainak a kitartó szervezést és köszönet Sömenek
István plébánosnak, aki mindig szívvel-lélekkel támogatta
és celebrálta az itteni ünnepségeket – szólt Gáspár Zoltánné polgármester az egybegyûltekhez.
A búzaszentelési szertartás
eredetét Szeghy Csaba plébános ismertette, aki kifejtette:
az ember számára mindig fon-

tos volt az Istentõl kapott föld
szeretete, tisztelete.
– A föld sok-sok értéket rejt
magában, ami fontosabb a kincseknél, olajoknál. Amikor az
apró búzaszem bekerül a földbe, akkor el kell, hogy haljon,
hogy újabb és bõségesebb
termést hozzon. Ez az Isten
ajándéka, szeretõ jóságával
megadja számunkra azt a fontos élelmet, amelybõl mindannyian táplálkozunk.
Az összejövetelen mûsort
adtak a helyi óvodások, iskolások és népdalcsokorral, jókedvû beszélgetésekkel, agapéval zárult a délután.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
Pataki Balázs

23 milliárd forint a fejlesztési keret
A Zala Megyei Közgyûlés
április 29-i ülésén döntött
arról, hogy 2 millió forint
összegû támogatást nyújt a
kárpátaljai Tiszacsoma település magyar lakossága részére, akik az Ukrajna területén
kialakult háborús helyzet következtében rendkívül nehéz
helyzetbe kerültek. Mivel a
jelentõs infláció miatt a helyi
önkormányzat már nem képes finanszírozni az olyan
alapellátásokat sem, mint például a gyermekétkeztetés,
egyre nagyobb teher hárul az
amúgy is nehézségekkel küzdõ családokra, akiknek családfenntartóit sok esetben kötelezõ katonai szolgálatra rendelték vagy elmenekültek a
sorozások elõl.
A közgyûlés 2015. október
30-i ülésén fogadta el a Zala
Megyei Integrált Területi Prog-

ram (ITP) 1.0 változatát, amelylyel kapcsolatban már akkor
ismert volt, hogy a Terület- és
Településfejlesztési Operatív
Program Európai Unió általi
elfogadását követõen módosítást igényel majd. Az operatív
programot 2015. február 13-án
hagyta jóvá az EU, s mostanra
történt meg az ITP annak megfelelõ átdolgozása és minõségbiztosítása. Az ülésen az átdolgozott Zala Megyei ITP 2.0 számú munkaváltozatát fogadta
el a testület, mely szerint öszszesen több mint 23 milliárd
forint áll rendelkezésre Zala
megye fejlesztési kereteként,
amelyen kívül nyitva állnak még
az ágazati operatív források is
a megye szereplõi számára.
Az Európai Unió kohéziós
politikájának egyik célkitûzése az Európai Területi Együttmûködés, melynek egyik fon-

tos eleme a 2014-2020-as idõszakban a transznacionális
együttmûködéseket támogató
Közép-Európa Transznacionális Program (Interreg Central
Europe). A közgyûlés jóváhagyta a Zala Megyei Önkormányzat partnerként való
részvételét 4 olyan projektben, amelyek vázlatos terve a
program 2015. február 12-én
megjelent elsõ pályázati felhívása nyomán került benyújtásra. Ezek mellett jóváhagyta a
testület a megyei önkormányzat Külgazdasági és Külügyminisztérium Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására kiírt pályázati felhívására
benyújtott támogatási kérelmét
is, amelynek segítségével a Közép-Európai Közlekedési Folyosó Korlátolt Felelõsségû Európai Területi Társulás Megyeházán kialakítandó Stratégiai

Központja mûködési feltételeinek megteremtéséhez kívánnak forrást szerezni.
A területfejlesztési tevékenységekhez szorosan kapcsolódó témák mellett a közgyûlés rendeletet alkotott a
Zala Megyei Önkormányzat
2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról, valamint módosította 2015. évi költségvetését. A bírák jogállásáról és
javadalmazásáról szóló 2011.
évi CLXII. törvény rendelkezéseinek megfelelõen döntés született a következõ 4
éves idõszakban Zala megyében tevékenykedõ 10 törvényszéki, 20 közigazgatási és
munkaügyi, valamint 2 pedagógus bírósági ülnök személyérõl, valamint a képviselõk
részletes tájékoztatást kaptak
a Zala megyei mentõállomások
és a betegszállítás helyzetérõl.
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Négy programban 26 fõt foglalkoztatnak
Idén is elindult a közmunka Nemesapátiban

Az új eszközöket ellenõrzik munka elõtt a dolgozók.
Nemesapáti már 17 éve
részt vesz a közmunka programban, idén négy munkaterületen 26 közfoglalkoztatott
dolgozik. Egy fõ kulturális közfoglalkoztatottként a Nemzeti
Mûvelõdési Intézet égisze alatt
dolgozik, három programot
pedig pályázati finanszírozással március 16-tól jövõ február
végéig valósít meg a település.
– Tavaly év végén pályáztunk a Start Közmunka Programba, és mivel mi szerepelünk a hátrányos helyzetû települések listáján, így a kistérségi mintaprogramban is részt
vehetünk. A mostani pályázat kedvezõbb a korábbiaknál,
mert itt teljes támogatást kapunk a munkaeszközökre, felhasznált anyagokra, munkaruhákra is. A három pályázat
megvalósítására több mint 27
millió forintot nyertünk, melyet havonta folyósítanak. A

földutak karbantartása, belvíz
elvezetés biztosítása és a mezõgazdasági termelés program
is Nemesapáti közterületén
valósul meg. Reggelente munkanaplót, jelenléti ívet írunk és
átbeszéljük az aktuális feladatokat – fejtette ki Gáspár
Zoltánné polgármester.
A földutak karbantartása,
járhatóvá tétele mellett kitisztítják az utak környezetét, a
dombokról lejövõ nagy menynyiségû csapadékvíz elvezetését pedig árkolással oldják
meg. Ezeket a 10-10 fõt foglalkoztató programokat Mérnyei
Sándor alpolgármester építõmérnöki szakmai tudásával is
segíti. A mezõgazdasági termeléshez egy mûveletlen belterületet trágyáztattak be és szántattak fel, ahol öten a csemegekukorica mellett többek között babot, tököt is termesztenek. A munkákhoz nagyobb

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

Hónaptól hónapig…

XIII. évfolyam 8. szám
2012. augusztus
Kistérségi havilap

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

értékû bozótvágót, motorfûrészt, kapálógépet és ágaprítót
sikerült beszerezni, a dolgozók
közül késõbb négyen kisgépkezelõ képzésen vesznek részt.
– A megtermelt zöldségeket nem adjuk el, hanem megkapják a rászoruló családok. Ez
a program arra is jó, hogy
megtanulják kertmûvelés fortélyait, tudják, hogy mit hogyan kell ültetni és gondozni.
A közfoglalkoztatási munkabér
idén jóval több, mint az aktív
korúak ellátása volt, ezáltal
talán egy kicsit jobb életet
tudunk számukra biztosítani.
A vállalt programok mellett
természetesen a falu közterületeit sem hanyagolhatjuk el,

így a sportpályára, temetõre és
a bejárati utak környezetére is
odafigyelünk. Nemesapátinak
óriási területei vannak és
egyre többet várnak el tõlünk.
Ezekbõl a programokból kimaradnak a 25 év alattiak,
akiket az állam külön szeretne
képezni.
Civil szervezetként a Nemesapáti Nyugdíjasok Egyesülete pályázott parlagfû-mentesítési eszközök beszerzésére,
az elnyert 1,15 millió forintból
négy darab bozótvágó eszközt
vásárolnak. A gépeket használatra átadják az önkormányzatnak, melyeket a továbbiakban
a közmunkások használnak.
Pataki Balázs

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A Zala Megyei Kormányhivatal épületeinek
energiahatékonysági beruházásai
Az Új Széchenyi Terv keretében megvalósul a Zala
Megyei Kormányhivatal három épületének épületenergetikai korszerûsítése. A KEOP-2012-5.6.0 kódszámú pályázaton elnyert összeg 574.509.099 forint.
A projekt segítségével a Zala Megyei Kormányhivatal három
épületének épületenergetikai korszerûsítése valósul meg.
Az egyik épület a Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezsõ u. 10. szám
alatt található Megyeháza épülete.
A távhõvel fûtött épület hõszigetelése, nyílászáró korszerûsítése,
világítás korszerûsítése, termosztatikus radiátorszelepek beépítése mellett a megújuló energiaforrások felhasználásának növelése érdekében tetõre szerelt napelemek segítségével villamosenergia termelés is történik.
A Zalaegerszeg, Göcseji u. 24. szám alatt az épület hõszigetelése, nyílászárók korszerûsítése és világításkorszerûsítés, a
fûtõtestekre termosztatikus szelepek beépítése történik. A nem
megújuló energiaforrások felhasználásának csökkentése érdekében napkollektoros használati meleg víz termelés és napelemes villamosenergia termelés is megvalósul.
Az épület gépészeti rendszere új kazánok beüzemelésével lesz
fejlesztve.
A harmadik helyszín a Nagykanizsai Járási Hivatal épülete, a
Nagykanizsa, Eötvös tér 16. szám alatt, ahol homlokzati
nyílászárók cseréje, homlokzati hõszigetelés, lapostetõ hõ-és
vízszigetelése, napelemek elhelyezése, a fûtõtestekre termosztatikus szelepek beépítése történik.
Kedvezményezett:
Zala Megyei Kormányhivatal
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. utca 10.
Tel.: 92/500-700, Fax: 92/507-745
E-mail: hivatal@zalakozig.hu
Honlap: www.zalakozig.hu
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Nagypáli hírmorzsák
A nagyobb biztonság jegyében
A nagypáli polgárõrség
Ford Maverih GLX 4X4 típusú
diesel terepjáró autóval végzi
szolgálati feladatait. A gépjármû a rosszabb közlekedési
viszonyok között is megállja
helyét, valamint így a mezõgazdasági és szõlõhegyi területek is jobban ellenõrizhetõvé
válnak. A gépjármûvet az önkormányzat saját forrásából
szerezte be a polgárõrség
számára.
Kapcsolódás az ICC közösséghez
Nagypáli hivatalos honlapja már csatlakozott a PA 2060
nemzetközi rendszerhez így
weblapja CARBON NEUTRALIZÁLT

A világ internethálózatának
mûködéséhez és a mögötte
lévõ web-oldalak megjelenítéséhez hatalmas energia szükséges. Ez az energia helyi erõmûvekbõl származik, melyek
még többnyire fosszilis tüzelõanyagokkal mûködnek, a világ
széndioxid kibocsátásának kb.
5%-áért ez a felelõs.
Felismerték, hogy szükség
van pozitív tettekre, ezért a
weboldal kibocsátásait olyan
projektek támogatásával ellentételezi, melyek kibocsátáscsökkentést realizálnak. Ezzel
weboldal üzemeltetésük semleges, környezeti hatása neutralis. Ezzel jelentõs lépést tettek a fenntarthatóság érdekében.
A cég elkötelezte magát a
környezetvédelemmel kapcsolatban. Komolyan veszik a globális felmelegedés okozta ki-

hívásokat. Ennek érdekében kiszámoltatták weboldaluk karbon lábnyomát, és ellentételezésként támogattak egy olyan
projektet, ahol ez a kibocsátás
csökkentésre került. Így weboldaluk karbon semleges lett,
üzemeltetése miatt nem nõ a
globális hõmérséklet. Remélik,
hogy példát és utat mutatnak a
partnereiknek és a versenytársaiknak is.

A helyi termékek értékesítési csatornái

Nagypálival ismerkedtek

A Zala Megyei Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft., a Göcsej-Hegyhát LEADER Egyesület, valamint a Népi Mesterségek
Mûhelye Egyesület támogatást nyert a LEADER Térségek közötti együttmûködés jogcím keretében megvalósuló „Értékõrzõ
hálózat - Térségi Tipikus Termékcsaládok fejlesztése, a
kistérségi egyedi értékek revitalizálása érdekében” címû
projektjéhez.
Projektünk célja a Göcsej és Õrség tájegység gasztronómiai
értékeinek elõtérbe helyezése, valamint a helyi termékek
értékesítési csatornáinak bõvítése.
A helyi kiskereskedelmi boltokban helyi termékek csak
elvétve találhatóak. A termelõk legkönnyebben a zöldség- és
gyümölcsfélék, valamint az ezekbõl készült élelmiszerek esetében tudnak megfelelni a jogszabályoknak, így ezen termékek
kistermelõitõl a helyi boltok gyakrabban vásárolnak fel árut.
Ebben a termékkörben a bizományosi átvétel és értékesítés
mûködik, de az is csak elvétve, ennek egyik oka a tömegtermékek és a kistermelõi áruk közötti árkülönbség.
Régen minden nagyobb településen mûködött termelõi piac,
ahol hozzá lehetett férni a helyi termékekhez, ezek száma az
elõírások szigorítása miatt azonban megcsappant.
Kevés a táblákkal jelzett termelõi termékértékesítõ hely,
részben mert a termelõ nem fordít rá figyelmet. A termelés
mellett az árusításra, annak körülményei vonzóvá tételére már
nem marad energiája. Kivételt képeznek a teljes családi vállalkozások, ahol a családon belüli munkamegosztás lehetõséget ad az árusítás és a termelés függetlenítésére.
A helyi termékek hozzáférhetõsége részben a viszonylag
magas ár, részben a korlátozott mennyiség miatt nehézkes,
ezért fontos olyan értékesítési csatornák kialakítása, amelyen
keresztül egy átlagos fogyasztó is könnyen megvásárolhatja a
minõségi, helyi, termelõi termékeket.
Ezt a célt szolgája programunk keretén belül létrehozott online portál, webshop – www.zamatporta.hu – melyen keresztül eljuttatjuk a minõségi térségi termékeket a fogyasztókhoz.
További információkért, kérjük, látogasson el honlapunkra:
www.zamatporta.hu - a helyi ízek otthona!

Az idõjárás nem fogadta
kegyeibe azt a busszal érkezõ
88 zalaegerszegi nyugdíjast,
akik térségi kirándulás keretében Nagypálival ismerkedtek.
A látogatókat az Innovációs
Központban települést bemu-

tató elõadással és helyi kisüsti
pálinkal kínálatával fogadta a
falu polgármestere, Köcse Tibor (képünkön).
A vendégek elismeréssel
nyilatkoztak a látottakról és
hallottakról.

Ha elolvasta, adja tovább!
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Ahová lépek, gyógynövény terem
Fûvésznapot tartottak Alsónemesapátiban
olyan dolgot tanultam, amit
nem tanítanak az iskolában
sem és úgy látom a résztvevõk
is hasznos információkkal gazdagodtak. Jó lenne odáig eljutni, hogy ha valami bajunk
van, akkor ne egybõl a patikába menjünk, hanem a házi
gyógynövényeinkkel gyógyítsuk magunkat. Sokan messzirõl idejönnek és mondják,
hogy milyen szép helyen lakunk és gyönyörû hely ez az
Apáti. Örülnénk, ha a faluból

Feri bácsi számos gyógynövényt ismertetett meg a túrázókkal.
Itt a tavasz, virágzik a szelence, amit többnyire orgonaként ismerünk. Sok ezernyi
(gyógy)növény található a környezetünkben, melyek felhasználhatóságáról, gyógyhatásáról
vajmi keveset tudunk. Az alsónemesapáti Harangláb Faluszépítõ és Kulturális Egyesület
decemberben avatta fel otthonaként a Bodza-tanyát és füvészkertjét, április 25-én pedig
elsõ alkalommal szerveztek
füvésznapot, ami délelõtt két
órás túrával indult. A szervezõk elõzetesen több száz
gyógynövényt ígértek a túrázóknak, akiknek nem is kellett
csalatkozniuk. Takács Ferenc,
a zánkai füvesember az alsónemesapáti erdõségben is számos érdekességet osztott meg
az õt követõ százfõs csoporttal.
– A növényeket tisztelni,
szeretni kell! Az ember már
rég kihalt volna, ha nem tisztelné a növényeket úgy, mint
táplálék és gyógyszer. A lábunk alatt is gyógynövény van,
a gyermekláncfüvet a fiatalok
is nagyon szeretik, mely minél
vékonyabb, annál magasabban
szól. Sokféle neve van, hívják
kákicsnak, pongyola pitypangnak is, én 48 féle magyar nevét
gyûjtöttem össze. A legkorábbi
és egyben a legközönségesebb
gyom és gyógynövényünk,
aminek többféle gyógyító hatása van. Amikor sípoláshoz
szánkba vesszük a végét, akkor
masszírozza a szánkat, keserû
íze a nyelvünkhöz érve pedig
serkenti a máj és epemûködést… A diónak annak idején
minden részét használta az
ember. Fás részébõl faragta
gyermeke bölcsõjét, levele ha-

tékony a bolha, tetû távoltartására. Erõs baktériumölõ hatása
van, ezért kevés növény viseli el
a társaságát. Lassan komposztálódik, két-három év kell az elbomlásához – hívta fel a figyelmet az érdekességekre Feri bácsi, aki azt is elárulta, hogy amikor otthonában elfogy a cukor
a karácsonyfáról, akkor az elszáradt tûlevelekbõl mindig
finom teát fõz az unokáknak.
Ebédre székelygulyást fogyasztottak a túrán szorgosan
jegyzetelõ, gyûjtögetõ érdeklõdõk, akiket délután kézmûves
kiállítással és érdekes elõadásokkal fogadtak. Takács Ferenc
a gyógynövények szárításáról
osztotta meg tapasztalatait,
majd a Csonkahegyhátról érkezett Gyenese Árpádné vezette
be a hallgatóságot az aszalás
rejtelmeibe. A zalaegerszegi
Horváthné Káli Erika a természetes eredetû élelmiszerek
készítésérõl mesélt, a Tilajújhegyrõl érkezõ Mersei Katalin
a régi „szegényember” tudását
vezette át a mai életmódba. A
megyeszékhelyi Csalló Erika a
magaságyás-dombágyás elõnyeit mutatta be, a nemesapáti
Halász Elemér a vegyszermentes gyümölcsészet mellett
érvelt.
– A füvészkert átadása után
mindenképp szerettünk volna
ebben az évben programokat
találni hozzá. Szerencsére Kovács Katalin tagunk járt gyógynövényes tanfolyamra, ahol nagyon jó tapasztalatokat szerzett, kapcsolatokat épített.
Aggódtunk, hogy mennyien
jönnek el a túrára és az elõadásokra, amiken végül több
mint száz fõ vett részt. Sok

is többen jönnének a programjainkra – számolt be a
tapasztalatokról Fábiánné Simon Klára, a szervezõ egyesület elnöke.
A füvésznap folytatására az
egyesület pályázatot nyújtott
be, így június 27-én akár egy
még nagyobb rendezvénnyel
folytatnák a füvészkedést.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
Pataki Balázs

Közmunkaprogram indult Gyûrûsön

Tóth András, Pókaszepetk polgármestere, Bucsák Kata és
Bertalan Tibor, Gyûrûs polgármestere ismertették a feladatot.
Gyûrûsön a korábbi években többen voltak munka nélkül, a település vezetése folyamatosan próbált lehetõséget
találni a foglalkoztatásukra.
Többen korábban a közmunka
programban vettek részt, a Belügyminisztérium által felügyelt
Start Közmunkaprogram viszont a korábbiaknál jóval
kedvezõbb feltételeket nyújt a
foglalkoztató önkormányzatoknak is. Április 10-én Gyûrûsön
tartottak tájékoztatót az új,
február 29-ig tartó, 18 fõt foglalkoztató program indulásáról.
– Ez a munka mindenkinek
egy jó lehetõség, biztos megélhetést biztosít addig, amíg más
lehetõséget nem talál. Természetesen az itt megkapott bér nem
azonos a fõállású munkabérrel, de még mindig több, mint
bármely segély. Az önkormányzat csak ajánlást tehetett a dolgozók személyérõl, akiket utá-

na a Munaügyi Központ közvetített ki - szólt a megjelentekhez Bucsák Kata jegyzõ,
aki tájékoztatójában kiemelte a
munka fontosságát.
Az új program már a munkaeszközök beszerzésére is lehetõséget ad, így fûnyíró traktort, utánfutót, motoros fûnyírókaszákat szereznek be. A 18
fõ három csoportban dolgozik, hatan a belterületi és mezõgazdasági utak karbantartására irányuló programban, hatan az illegális hulladéklerakók
felszámolását megcélzó munkában, hatan pedig az ár- és
belvíz védelemben tevékenykednek majd. A dolgozók mindegyike munkaköri leírást,
balesetvédelmi oktatást, valamint munkaruhát is kap. A
munkaidõ naponta 7-tõl és 15
óráig tart, az elvégzett munkáról munkanaplót vezetnek.
- pb -
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Baráti társaságból alakítottak csapatot, egyesületet

mxm lakberendezés rovata

Eredményes a második évük a kemendollári focistáknak

Fõzni jó!
Jobbról kamion…

A második sorban középen Bojér László edzõ, jobbról a második Gulyás Olivér elnök.

Szûk egy éve, hogy beszélgettünk Németh Károllyal, Kemendollár egykori vezetõjével. A korábbi polgármester tevékeny szerepet vállalt a 2001/
2002-es szezonban a felnõtt,
utána pedig az ifjúsági csapat
megyei elsõ osztályú bajnoki
címében. Mint ismert, a bajnokság megnyerése utáni években több játékost elcsábítottak
máshová, s az egyesületnek viszsza kellett lépnie a 2005/2006os bajnokságtól. A helyi fiatalok 8 év kényszerszünet után,
2013-ban úgy döntöttek, hogy
ismét hazai pályán szeretnének futballozni.
– A régi bajnokcsapatról
vannak emlékeim, 14 éves voltam, jártunk meccsekre, voltak
kedvenc játékosaink az akkori
csapatból. Nyolc évig szünetelt
a foci Kemendolláron. Sokan
játszottunk Pókaszepetken, ahol
fokozatosan kiöregedtünk az
ifjúsági csapatból, a felnõttek
között pedig nem kaptunk
elég lehetõséget. 2013 nyarán
az utolsó pillanatban álltunk
neki összeszedni a csapatot.
Mi csak focizni szerettünk volna, az egyesület vezetésére a
falu tapasztaltabb embereit
kértük fel. Sajnos senki sem
vállalta a feladatot, így a kezünkbe kellett venni a dolgokat, így 23 évesen lettem egyesületi elnök – emlékezett viszsza az indulásra Gulyás Olivér,
akinek a támogató családi háttér is fontos volt az egyesület
újraindításakor.
A múltból minden adott
volt: az öltözõt és a pályát az
önkormányzat karbantartotta
és manapság a rezsiköltség
mellett a tûzifát is biztosítja. Az
egykori csapat több meze is
megmaradt, melyet az önkor-

mányzat támogatásával új garnitúrával kiegészítettek. Az új
vezetõség fiatalokból alakult
meg, akik hétrõl hétre pályára
is lépnek. Idõ híján a 20132014-es szezont a megyei III.
osztály
Közép-csoportjában
még kevés játékossal kezdte el
a csapat. A fiatalok az õsz végeztével a 11. helyen teleltek,
viszont tavasszal sokak kedvét
elvették a kudarcok, elfogyott
a csapat, így csak két együttest
sikerült megelõzni a tabellán.
Adott volt a tavalyi nyár, hogy
megfelelõen megerõsítsék az
együttest, amikor újfent Pókaszepetkrõl igazoltak játékosokat. A keretbõl így már egy
kezdõcsapatnyi futballistának
volt kötõdése a szomszéd településhez, amit nem mindenki
nézett jó szemmel:
– 18-20 éves játékosok igazoltak hozzánk, akik ennyi idõsen már el tudják dönteni,
hogy hol szeretnének játszani.
Most kicsit megfordult a helyzet, mert a megszûnéskor sokan innen igazoltak Pókaszepetkre… Jelenleg 18 labdarúgó
alkotja a csapatot, akikre mindig lehet számítani, ha nincs
sérülés, eltiltás, akkor mindenki itt van minden meccsen. 14
játékos helybéli, akik egy baráti kört alkotnak, a többieket
pedig könnyen befogadta a falu. Ketten vannak 30 év felett,
a többiek mind huszonévesek.
Az idei sikerek mindenkit felpezsdítettek, így kimondatlanul is a dobogó elérése a célunk. A harmadik hely esetén

jövõre az egy helyezéssel
elõbbre lépés lehetne a motiváció, egyelõre nincs a közeli
tervek között a másodosztályban való szereplés. A Gellénháza II. már biztosan bajnok,
de a 2-6. helyen Csonkahegyhát, Lakhegy, Egervár, Bagod és köztünk nagy harc lesz
a további dobogós helyekért.
Mi nem az ebben az osztályra
jellemzõ, erõszakosságra, gyorsaságra alapozó focit játsszuk,
hanem a Gellénházához, a
Lakhegyhez és a Teskánd II.höz hasonlóan szeretnénk
sokpasszos játékot nyújtani. A
csapat sokat köszönhet Bojér
László edzõnek, aki emberileg
is sokat nyújt számunkra.
Olyan edzõnk van, akit tisztelünk, szellemisége mindenki
számára példa lehet, egyfajta
pszichológusa is a csapatnak –
jegyezte meg az elnök.
A csapat elsõ edzõmérkõzésére 125-en voltak kíváncsiak, azóta a nézõszám megfelezõdött, de idegenbe is többen elkísérik a fiúkat. Az új
egyesület két évig nem pályázhatott, így a költségvetés szûkössége miatt meccseiken manapság is becsületkasszát hordanak körbe, aminek bevétele
segítség a mindennapokhoz.
Az elsõ pályázatok között az
önkormányzat az öltözõ megújítására, pályakarbantartásra,
sportnapra adott be igényt, az
egyesület pedig új pályameszelõt, mezeket, labdákat szeretne.
Pataki Balázs

Gyuri és Klári egy kisfaluban éltek boldogan. Anynyira pici település volt,
hogy még azt is számon tartották, hogy hányszor repült át egy madár a falu fölött. Gondolhatnánk, hogy
unalmasan éltek, de Gyuri
és Klári minden alkalmat
megragadtak arra, hogy szint
vigyenek egymás életébe.
Még az autóvezetést is megosztották egymás között.
Egyik nap Gyuri vezetett,
majd másnap Klári. Egyik reggel Klári volt a soros, õ vezetett. Szokás szerint kikanyarodás elõtt ránézett Gyurira, várva a szokásos választ: – jobbról jó, mehetsz…
Azonban aznap Gyuri vicces kedvében volt, és csak
ennyit mondott: – Jobbról
kamion. Jó vicc, válaszolta
Klári és elindult, mert tudta, hogy ezen az úton Pista
is alig tud hazamenni biciklivel a kocsmából, mert
annyira szûk, nem hogy egy
kamion. Ez volt az a történelmi reggel, ami egy családi hagyományt teremtett,
mert ezután a jobbról jó,
mehetsz kifejezést lecserélte a jobbról kamion. Amin
mindig jót nevettek.
Egyik reggel Klári lelkesen újságolta, hogy szombaton lesz Lacika ballagása, s
õket is meghívták. Jó, de
akkor te vezess, mert akkor
tudok fröccsözni! – válaszolta nevetve Gyuri.
Szombat reggel elindultak. A faluból egy fõútra kellett kikanyarodni, Gyuri
szokás szerint mondta:
jobbról kamion és Klári elindult, Gyuri erre csak enynyit tudott mondani: MONDOM KAMIOOOOOON!!!
Mert tényleg jött a kamion…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Kolbászfesztivál Nagypáliban
Hagyományteremtõ szándékkal rendeznek kolbászfesztivált Nagypáliban – hangzott
el a faluban tartott sajtótájékoztatón minap. Az I. Goldfinger Kolbászfesztiválra május
23-án kerül sor. A rendezvényen számos kiegészítõ program várja a vendégeket, akiket

Zalaegerszegrõl ingyenes buszjárat visz a helyszínre.
Mindazt Goldfinger Dávid,
a rendezvény szervezõje elmondta, szeretnék megmutatni az érdeklõdõknek a hagyományos disznóvágás valamenynyi mozzanatát. Lesz kolbászevõ és sörívó verseny, kolbász-

kóstolás és kirakodó vásár.
Lovas programok színesítik a
kínálatot, a gyermekeket ugrálóvár és állatsimogató várja.
A szakmai elõadások mellett gazdag kulturális program
lesz egész nap. A koncerteket
este tûzijáték zárja majd, de ezzel nem ér véget a szórakozás.

2015. április

Befektetés a jövõbe!

Szerezzen képesítést
tanfolyamainkon!
Induló tanfolyamaink:
Targoncavezetõ,
Emelõgép-vezetõ,
Földmunkagép-vezetõ,
Tûzvédelmi szakvizsga.
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

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

Eladó
családi ház
Zalaegerszegen,
a megyei kórházhoz közel,
az Orsolya úton
családi ház nagy területtel
csökkentett áron eladó.
06 /70/ 3383933.

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

2015. április
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Berendezésre, programokra vár a faluház
Keresik a lehetõségeket a templomfelújításra
A közelmúltban több fejlesztés, felújítás is megvalósult
Egerváron. Egy sikeres pályázatnak köszönhetõen bûnmegelõzési célból kamerarendszer
lett kiépítve az óvodánál. A 4
kamerával a bejáratok mellett
az udvar is megfigyelhetõvé
vált. A rendszer teljesen automatikus, két hétig tudja megõrizni a felvételeket, ami nagy
segítség lehet egy esetleges
betörés esetén. Hála a szakavatott kezek munkájának, a nemzeti ünnepre megújult a templomdomb oldalában található,
az 1848-49-es szabadságharcnak emléket állító kopjafa. A
rajta található emléktáblát felújították, így újra olvasható rajta a szöveg. Az ünnepi megemlékezésen az ovisok kis
zászlókat helyeztek el a kopjafa mellett. Ugyancsak a templomdomb oldalában található
egy régebbi pad, melyet szintén sikerült felújítani. A buszmegállónál rossz állapotban
lévõ ereszcsatorna hibáit kijavították, a mûkõ részeket felcsiszolták és pótolták a hiányzó tetõcserepeket is az épületrõl. A homlokzaton található
címer és az alatta lévõ felirat is
régi fényében ragyog.
Nyáron már látogatható
lesz a faluház, melynek munkálataival végeztek a kivitelezõk, viszont az épület berendezése még a következõ hónapok feladatai közé tartozik. Az
elnyert pályázat a faluház felújítására irányult, így az önkormányzat pályázatokat nyújtott
be az épületbe költözõ könyv-

tár és a nagyterem berendezésére, amely összesen közel
négy millió forintot igényelne.
A több mint kétmilliós könyvtári beadvány sikere esetén
többek között asztalokat, székeket, polcokat szereznének
be, a könyvtár szakszerû gondozását, újraindítását a megyei
könyvtár munkatársainak segédletével végeznék. Szintén
pályázati támogatással rendeznék be az épület nagytermét
és szereznék be a rendezvények lebonyolításához szükséges hangosítást is.
– Az új faluház méltó otthona lesz Egervár rendezvényeinek, így a kisebb összejöveteleket, óvodás ünnepségeket, egyesületi programokat,
elõadásokat, tanfolyamokat ebben a többfunkciós közösség
térben tudjuk megtartani. A
kisebb programokat igyekszünk saját forrásból megoldani, ilyen volt a sikeres tavalyi
adventi vásár is. Egyéni felajánlásból sikerült március 15-én
feldíszíteni az egész települést.
Nagy vágyunk, hogy a település temploma megújuljon,
amihez állapotfelmérést, tanulmányt készítünk és figyeljük a
pályázatokat. Szintén keressük
a lehetõséget, hogy a település
központjában játszóteret, parkolókat hozzunk létre és szeretnénk a járdákat felújítani, a temetõben kialakított sétányt térkõvel burkolni – foglalta össze
Gyerkó Gábor polgármester.
Még az elõzõ településvezetés által megpályázott lehetõségek között szerepel a

Megszépült a faluház, már csak bútorzattal és tartalommal kell
megtölteni.
májusban elinduló sportöltözõ
felújítás, illetve a több mint 35
millió forintból megvalósuló
fotovoltaikus rendszer kiépítése. Utóbbi beadványnak köszönhetõen napelemeket szerelnek fel a közös önkormányzati hivatal, az óvoda és a tornaterem tetejére, az energia-

megtakarítással jelentõsen csökkenthetõk az intézmények
költségei. Pályázatot nyújtottak be a már szellõsebbé vált
Pincedomb megszépítésére,
ahol a beteg fákat kivágnák és
a beadvány részeként újítanák
meg a kápolna tetejét is.
Pataki Balázs

www.zalatajkiado.hu
Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz
(Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala, Lenti és Vidéke,
Zalalövõ és Környéke, Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd)
tudósítókat keres a megye minden részébõl.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvetõ
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklõdni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu
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A tanórákon is hasznosítják az élményeket
Szlovéniában táboroztak az apáti diákok

Gondolával érkeztek Bled-szigetére a kirándulók.
A TÁMOP 3.3.14/B jelû Lépések egymás felé elnevezésû
testvériskolai program részeként április közepén öt napos
szlovéniai táborozáson vettek
részt az apáti Csertán Sándor
Általános Iskola diákjai és
pedagógusai. A program részeként tapasztalatokat gyûjtöttek
és gyönyörködtek Szlovénia
látnivalóiban is.

– 2013 õszén hívtak meg
bennünket elõször a dobronaki gyerekszüretre. Szeptemberben nyertünk a külföldi testvériskolai pályázaton, így felvettük a kapcsolatot a Dobronaki Kéttannyelvû Általános
Iskolával, amelyet a 37 felsõ
tagozatos tanulóval és 6 pedagógussal látogattunk meg. A
Dobronaki Magyar Közösség

vezetõje, Czár Anna elmondta,
hogy miként segítik az ottani
magyarok tanulását. Szinte
megtekintettük egész Szlovéniát, amivel nagyon sok tanórához tudtunk tapasztalatokat
gyûjteni. A gyerekek a program keretében több foglalkozáson vettek részt. Szeretnénk
a kapcsolatot tovább fenntartani, májusban vendégül látjuk
a szlovén pedagógus kollégákat is. Jó lenne, ha a két település vezetése között is létrejöhetne egy baráti kapcsolat –
számolt be a programról Szabó Katalin igazgató.
Az apáti csapat Nován, a
Csicsergõ Szabadidõközpontban szállt meg és onnan indult
a napi programokra, ahol minden diák jól érezte magát. A
gyerekek a programnak köszönhetõen tanulmányozhatták az eddig csak könyvekben
olvasott földrajzi, biológiai és
történelmi ismereteket. A két

iskola diákjai focimeccsen is
megmérkõztek egymással.
– Ellátogattunk Toplicén az
Aquaparkba, Bledben a tónál
és a szigeten kirándultunk,
megnéztük a Bohinji-tavat, a
vízezést és Lendván a várat is.
Elvittek bennünket Deák Ferenc szüleinek szülõfalujába,
Zsitkócra, voltunk a Bakonakitónál, az Orchideás és az Energia Parkban. Csoportosan különbözõ órákon vettünk részt
a dobronaki iskolában, ahol
két nyelven tartják az órákat és
mellette németet és angolt is
tanulnak. Fejlettebb az ottani
iskola, de technika órán mi
segítettünk nekik tolltartót készíteni. Sokkal nagyobb iskola
van ott, de barátságtalanabb is
– mesélték Póczak Péter és
Virágh Bianka, hatodikos tanulók, akik saját készítésû
ajándékokkal lepték meg szlovén diáktársaikat.
Pataki Balázs

Európa-bajnokot köszöntöttek Nagypáliban

Õrzik a hagyományt
Népszokásaink közé tartozik a „húsvéti locsolás” hagyományõrzõ programjaink egyike, amelynek felelevenítése,
megrendezése, évrõl évre a
Napraforgó néptánccsoport,
és a nagypáli gyerekek közremûködésével történik. Az idén
erre a programra már egészen
kicsik, óvodások is eljöttek
szüleikkel, hogy ismerkedjenek ezzel a helyi szokással.
A lányok nagyon izgatottan
várták a fiúkat, akik meg is
érkeztek a megbeszélt idõre.
Sajnos idén, a hideg idõ miatt
a lányok nem tudták felvenni a
néptáncos ruhájukat, elkelt a
télies öltözék. A fiúk kiálltak a

lányok elé és mindenki elmondta a maga kis versét. A
hagyományos „Zöld erdõben
jártam” kezdetû locsolóversek
mellett hallhattunk modernebb változatot is.
Majd a vízzel teli vödrök
helyett elõkerültek a szódásszifonok és parfümös üvegek
és a fiuk meglocsolták a lányokat. Õk örömmel fogadták a
locsolást, és amikor már mindegyikük elég illatos volt, „a
húsvéti játszóházban” festett
tojásokkal megjutalmazták fiúkat. A fiúk ígéret tettek a lányoknak, hogy jövõre is jönnek locsolni, így nem fognak
elhervadni…

Kovács Dominika Hanna, Molnár Tamás és Kovács Dominika
édesapja.
Rendhagyó sajtótájékoztatót tartottak nemrég Nagypáliban. Ezen Simon Attila, a
helyi önkormányzat képviselõje bemutatta az újságíróknak
Kovács Dominik Hannát, aki
nemrég tért haza Lettországból, a Daugavpilsben megrendezett Sotokan Karate Európabajnokságról. A Zalaegerszegi
Sotokan Egyesület tíz éves
versenyzõje
korosztályában
formagyakorlatban Európa-bajnok lett, küzdelemben pedig
ezüstérmet szerzett.
Az egervári leány alig 5
évesen kezdett el karatézni,
noha édesanyja elõször azt sze-

rette volna, ha a táncot választja. Molnár Tamás 4 danos
mester lett az edzõje, õ figyelt
fel tehetségére. Versenyzõi
pályafutása 2010. decemberében kezdõdött. Az eddigi versenyeken 48 arany-, 16 ezüst-,
16 bronzérmet szerzett. A lettországi Európa-bajnokságon
nagyszerû formában versenyzett, kiemelkedõ eredményt
ért el.
A sajtótájékoztató helyszíne nem véletlenül volt
Nagypáliban, hiszen a helyi
sportegyesület támogatja Kovács Dominika Hanna versenyzését.
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Újjáéledõben az egervári labdarúgás
Új szelek fújnak a több
mint kilencven éves egervári
labdarúgásban. Új vezetõség
irányítja az egervári sportéletet
és a közelmúltban megújult a
csapat, melyet helyi és Egervárhoz kötõdõ játékosok alkotnak. Az elmúlt hónapokban
világítással bõvült a pálya, a
hetente kétszer edzõ csapat
pedig melegítõt, új meccsfelszerelést is kapott.
– A szurkolók szerint ez a
csapat már nem az, ami két
évvel ezelõtt volt. Kezdenek a
fiúk összekovácsolódni, melyhez az edzõk is sokat hozzátesznek. A célunk egy olyan
csapat felépítése, amelynek
játékosai jól érzik magukat
együtt és küzdeni tudásukkal
nézõcsalogató futballt mutatnak be. Jelenleg 28 igazolt játékosunk van az egy csapatunkhoz. Sajnos így sokan nem
kaptak volna játéklehetõséget,
így többen eligazoltak környékbeli csapatokhoz. Elképzeléseink
szerint megfelelõ anyagi háttér
esetén õsztõl ugyanebben az
osztályban már az Északi-csoportban indulnánk. Ott tartalékcsapatot is szerepeltethetünk,
viszont a két csapat szállításához már valószínûleg buszt is
kellene bérelni… – vázolta fel
Gángó Károly elnök.
A csapatban most a többség egervári fiatal, akik mellé a
télen négy-öt játékost igazoltak. A tavaszi eredmények bíztatóak, így akár a célkitûzés-

Az új csapatot Egervárhoz kötõdõ rutinos és fiatal játékosok alkotják.
ként megfogalmazott 3-5. hely
valamelyike is megszerezhetõ.
Az elsõ két helyen álló Gellénháza II és a Csonkahegyhát
elõnye jelenleg tetemesnek
tûnik. Egervár több éves sportmúltjára visszatekintve jövõbeni cél, hogy a csapat minimum a megyei II. osztályban
szerepeljen. A vezetõk több
helyen is kihangsúlyozták,
hogy mindezt fizetett játékosok nélkül, helyi kötõdésû fiatalokkal kívánják elérni.
– Sokan támogatják a csapatot és próbáljuk az embere-

ket visszacsalogatni, hogy buzdítsák a fiúkat, jelképes támogatásért adjuk a középkezdés
elvégzését is. Az önkormányzat 700 ezer forinttal segít
bennünket, a meccsekre való
eljutást a falubusszal, valamint
szurkolók
közremûködésével tudjuk megoldani. Lakheggyel, Vasboldogasszonnyal
régi keletû a rivalizálás, egy
közös együttmûködés viszont
segíthetné, hogy a környéken
minden fiatal játszhasson,
mozoghasson – foglalta össze
az elnök. Akinek munkáját

Szijártó József alelnök, Bóbics Gyula és Varga István
edzõk, Horváth József, Oláh
Gusztáv, Németh Zoltán, Németh Attila és Péter Szabolcs
segítik.
Május közepén indulhat az
öltözõ felújítása, ahol a külsõ
és a tartó falakon kívül szinte
minden megújul. Júliusra lecserélik a tetõt, új szigetelést
kap az épület, megszûntetik a
teraszt, a belsõ berendezéstõl
a vizesblokkon át a járdáig
mindent felújítanak.
P.B.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!
A SZABADTÉRI STRANDFÜRDÕ
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Gyermek belépõ (0-3 éves korig): INGYENES
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www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
Tel: 0692/351-320

