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Targoncavezetõ, Emelõgépkezelõ, Földmunkagép kezelõ,

Fakitermelõ, Motorfûrész-kezelõ,

Kisteljesítményû kazán fûtõ, Kazánkezelõ

Tûzvédelmi szakvizsgát

A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és
Szakképzõ Egyesület

Solymosy László

Zalaegerszegen
Egerváron

nemzet-
közi hírû ornitológus 1909-
ben született ,
majd 15 éven át élt.
A híres madárkutató szülõháza
a megyeszékhely Kossuth utcá-
jában található.

Solymosy László emlékparkot avattak Egerváron

Mindenekelõtt azt koszo-
rúzta meg , Za-
laegerszeg polgármestere,

alpolgármester,
valamint , Eger-
vár polgármestere Solymosy
gyermekeinek,

Gyutai Csaba
Ba-

laicz Zoltán
Szijártó József

Solymosy Gi-

zellának Solymosy Lász-
lónak

Helytör-
téneti Egyesület

Béres János

Vigh László

és
a társaságában.

Az ünnepség Egerváron
folytatódott, ahol a

sikeres pályá-
zatának köszönhetõen mint-
egy 20 millió forintból alakí-
tották ki a Solymosy László em-
lékparkot, ahol helyet kapott
egy mellszobor, egy sétány va-
lamint egy szökõkút. A Soly-
mosy-család egykori kúriájá-
nak helyén felavatott szobor

alkotása.
Szijártó József polgármester

ünnepi beszédében nem csak
a híres kutató szakmai mun-
káját méltatta, de kihangsúlyoz-
ta, hogy emberként is köztisz-
teletben álló személy volt és az
egerváriak tisztelték, szerették.

országgyûlési
képviselõ elsõsorban a falvak
megtartó erejérõl beszélt és

üdvözölte a hasonló jellegû lé-
tesítmények létrehozását, mint-
egy örök emléket és példát ál-
lítván ezzel az utókor számára.

Balaicz Zoltán Zalaeger-
szeg alpolgármestere avató
beszédében Solymosy László
kutatásainak fontosságát mél-
tatta és kiemelte életpályájá-
nak fontosabb szakaszait. Az
ünnepség zárásaként

plébános megáldotta
az Egervár központjában fel-
avatott parkot.

A Solymosy Lászlóról elne-
vezett új létesítményt a városi
és a helyi vezetõk a leszár-
mazottakkal közösen koszo-
rúzták meg. A Solymosy par-
kot a helyi iskolások az avatást
követõen azonnal birtokba vet-
ték az ünnepségen részt vevõ
helyiekkel együtt.

Inzsöl
Richárd

Odonics Beáta

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)

autókulcsmásolás az

autótípusok 85 %-ához

kedvezõ áron!

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.

Tel.: 30/471-1000

Nyitva tartás: h-p.: 7 -11, 12-17 sz.: 8-12
30

•

Felvételünk az egervári ünnepségen készült.
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Kié az étkezde?

Gyerekek az egervári iskola étkezdéjében.

Húsvét elõtti pénteken to-
jásfestésre hívták a falu lakos-
ságát a falu-
házba. Különbözõ technikák
megismerésére és kipróbálá-
sára került sor a képviselõk,
anyukák és segítõkész nagylá-
nyok közremûködésével (ké-
pünkön). A 120 darab tojást,
amit tojás-
termelõ vállalkozó ajánlott fel,
folyamatosan „munkakészre”
fõzték, illetve „fújták” a hozzá-
értõ segítõk.

A gyerekek nagy élvezettel
festegettek, de elkelt a felnõtt
segítség is, hiszen némely eset-

vasboldogasszonyi

Gorza Ferencné

Hagyományõrzés Vasboldogasszonyban

ben a meleg tojás vagy a tö-
rékeny kifújt tojáshéj meg-
fogása is nehézségekbe ütkö-
zött, s az apró kezecskék is
segítségre szorultak. A nagyob-
bak türelmesen készítették a
szebbnél szebb mintákat, de a
kisebbek hamarabb megunták
a mûvészi munkát, s mozgásba
lendültek a színpadon. A sza-
ladgálás, s a vidám kacagás
hangja biztosított bennünket
arról, hogy jól érzik magukat.

Az élményekkel dús délután
szinte elrepült, s mindenki bol-
dogan tért haza otthonába, óva-
tosan cipelve féltett kincseit.

Több hónap-
nyi egyeztetés, ad-
minisztrációs ügy-
intézés, utazga-
tás és folyamatos
tárgyalás kellett
ahhoz, hogy a ki-
lenc település
által fenntartott

és intézményei
állami fenntar-
tásba kerülhes-
senek.

Egervári László
Általános Iskola

– Az átvétel elõtt öt intéz-
ményünk volt: egy-egy iskola
és óvoda Egerváron illetve
Zalaszentivánon, valamint egy
óvoda Lakhegyen. Akkor arról
volt szó, hogy az iskolákat át-
veszik, az óvodák önkormány-
zati hatáskörben maradnak,
viszont az iskolai diákétkezte-
tést is meghagyják nekünk. Az
adminisztratív teendõk már
novemberben elkezdõdtek, de-
cemberben a gesztorönkor-
mányzat képviseletében a te-
lepüléseken személyesen írat-
tam alá, majd küldtem el az
átadás-átvételi papírokat. Ápri-

lis 17-ig még nem kaptuk
vissza a KIK-tõl az aláírt pél-
dányt, eközben nekünk január-
tól óvodákat kellett alakíta-
nunk, amihez a már említett
papírokat hiányolta az Állam-
kincstár. Így egy kusza helyzet
állt elõ, többszöri közbenjárás
eredményeképp kormányzati
segítséggel sikerült elérni,
hogy a Kincstár mégis kiadja
az óvoda alapító okiratát. Ret-
tentõen sokat dolgoztam azért,
hogy januárra ez megoldód-
jon, különben az állami tá-
mogatást sem kaptuk volna
meg idõben – fejtette ki Szijár-

tó József Egervár, polgár-
mestere.

Az óvoda megalakításnál az
önkormányzatok könnyedén
egyezségre jutottak, a finan-
szírozásban közös álláspont
alakult ki, így a költségvetések
tervezésekor már az óvodával
is számolni tudtak. Az önkor-
mányzatok állami támogatása
ebben az évben csökkent, de
ennek ellenére igyekeztek úgy
gazdálkodni, hogy ebbõl az
intézményekben semmit se le-
hessen észrevenni. Az iskolá-
nál az épületek továbbra is
önkormányzati tulajdonban
maradtak, de az új szárnyban
például több településnek van
„része”. Januártól az intéz-
mény teljes mûködtetését a
KIK végzi, de az épületek hasz-
nosításával kapcsolatban tény-
leges megállapodás még nem
történt.

– A mi tulajdonunk a tor-
naterem, de nincs róla megál-
lapodás, hogy szabadon hasz-
nálhatjuk-e, vagy netán bérleti
díjat kell fizetni. Ezzel kapcso-
latban folyamatosan egyeztet-
tünk Szeli Gábor volt, és a
Pácsonyi Imre jelenlegi tanke-
rületi igazgatóval, akik rend-
kívül korrektül állnak hozzá a

hasznosításhoz. Érdekes hely-
zetet hozott a decemberi ener-
giaszámlák januári esedékes-
sége, mely több millió forint-
nyi kiadást jelentett úgy, hogy
a költségvetési év már lezárult.
Pénzmaradványokból sikerült
rendezni a számlák egy részét,
a többit pedig a Települési Ön-
kormányzatok Országos Szövet-
ségének közbenjárásával sikerül
a KIK-kel megállapodva rendez-
ni – tette hozzá Szíjártó József.

– Érdekes helyzet, hogy az
iskolán belül egy termet, az
étkezdét nekünk kell ellátni
mosogatószerrel, tisztítószer-
rel. A szeptemberi változások
után pedig nem tud az igaz-
gató az ételkiosztás idejére
dolgozót adni az étkezdés
mellé, a mi munkatársunk
pedig meg nem tud besegíteni
a takarításnál. Jobb lett volna,
ha mindent átvesznek, így
majd saját hatáskörben kell
megoldást találnunk – vázolta
fel a településvezetõ.

Az iskolát érintõ informá-
ció még, hogy nyertes pályá-
zatnak köszönhetõen mintegy
15 millió forintból újítják fel a
tornatermet, melyhez Egervár
adja az önrészt.

Pataki Balázs



Pályázati Management Iro-
da Nonprofit Kft.

8912 Nagypáli, Megújuló
Energiaforrások Innovációs Öko-
centruma, hrsz:030/2.

Hétfõ - Csütörtök: 8.00-16.00,
Péntek: 8.00-13.00

E-mail: pmi.nagypali@gmail.com
Tel: +36-20-257-4050
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Nagypáli

Pályázati Manage-
ment Iroda Nonprofit Kft.

Lochuk Nikolettát.
– Mikor kezdte meg a

mûködését a cég?

– Mit jelent az, hogy „régi-
új” ügyfélkör?

méltán híres a
zöld energiák hasznosításán
kívül arról is, hogy rengeteg
pályázati forrást használnak fel
a beruházásaik megvalósításá-
hoz. A pályázati források meg-
találásában a helyi új pályázat-
író cég, a

se-
gít a falunak. Ennek kapcsán
kerestük fel a cég ügyvezetõjét,

– A kft. gyakorlatilag az év
eleje óta mûködik, de szakmai
tevékenységét csak februárban
indította el. Azóta már többen
felkerestek bennünket pályáza-
tok ügyében és kialakulóban
van a „régi-új” ügyfélkör.

– Aki korábban is járt már
Nagypáliban projektek kap-
csán, az tudja, hogy a pályázat-
írás nem most kezdõdött el a
Megújuló Energiaforrások In-
novációs Ökocentrumában. En-
nek megfelelõen több ügyfél
régóta ismer bennünket, mivel
több nyertes pályázat is szüle-
tett a falak között. Nem szabad
figyelmen kívül hagyni azon-
ban, hogy az iroda célja, hogy
megtartsa a jól mûködõ part-

Új iroda várja a pályázó ügyfeleket Nagypáliban

nerségeket és új ügyfeleknek is
segítséget nyújtson, hosszú tá-
vú kapcsolatot építsen ki.

– Elsõsorban pályázati szol-
gáltatásokat kínálunk a pályá-
zók számára. A szolgáltatások
pályázatfigyelést, pályázatírást,
projektmenedzsmentet, projekt
monitoringot tartalmaznak, va-
lamint egyéb szolgáltatásokkal
is készültünk a partnereink
számára. Ilyen például a konfe-
rencia-, rendezvényszervezés,
marketing tanácsadás, képzé-
sek lebonyolítása, üzletviteli,
egyéb vezetési tanácsadás, stb.
Az említett szolgáltatásokon kí-
vül bármilyen kérdésben ál-

– Milyen szolgáltatásokkal
várja az iroda az ügyfeleket?

lunk ügyfeleink rendelke-
zésére.

– Az évek alatt többfajta és-
féle pályázattal, valamint sok-
féle emberrel találkoztam. Több-
ségük azt gondolja, hogy egy
pályázati adatlap kitöltése na-
gyon egyszerû dolog és bárki
meg tudja csinálni, ezért nem
igazán szeretnek pályázatíró-
hoz fordulni. Ezzel részben
egyetértek, részben nem. Való-
ban az adatlapokat, ismert in-
formációkkal bárki ki tudja
tölteni. De nem biztos, hogy a
szöveges részeket, a költségve-
tést vagy pénzügyi tervet olyan
tartalommal meg tudja tölteni,
ami helytálló és a pályázat nye-
rési esélyeit nagyban javítja. A
pályázatírás is egy szakma,
amely rengeteg saját tapaszta-
latot és többfajta képességet is
igényel.

– Együttmûködõ készségre,
alázatra. Mindig szem elõtt kell
tartani az ügyfél érdekeit, tehát
együtt kell mûködni vele. A pá-
lyázathoz viszont alázattal kell
viszonyulni. Minden projekt
más és más, és minden pályá-

– Mit gondol, az emberek
szükségesnek tartják a pályá-
zati szolgáltatásokat?

– Milyen képességekre
gondol?

zati kiírás is más és más. Meg
kell ismerni, fel kell térképez-
ni, ehhez pedig türelem és
alázat kell. Az emberek nem is
gondolják, mennyi befektetett
munka áll egy-egy sikeres pro-
jekt mögött. Az iroda jelmon-
data talán mindent elmond
ezzel kapcsolatosan: „pontos,
megbízható, innovatív”. Pon-
tosnak, megbízhatónak és in-
novatívnak kell lenni, csak így
mûködhet az ember.

Az iroda egész évben várja
az érdeklõdõket a pályázatok-
kal kapcsolatosan az alábbi
elérhetõségeken:

Gyermekként is érdekelte a
mûvészet, de akkor az élet más
irányba terelte. A sors furcsa
fintora, hogy felnõttként egy
balszerencsés munkahelyi bal-
esetnek köszönhetõen az ecset
és a vászon elõtt találta magát. A

élõ
gyógyíthatatlan beteg-

sége miatt manapság a festé-
szet jelenti a kikapcsolódást, a
munkát.

– Anyukám rajztanár, az is-
kolában sokat rajzolgattam, jó
jegyeket kaptam. Jelentkeztem
képzõmûvészeti képzésre Pécs-
re, ahova elsõre nem sikerült
bejutni, így akkor abbamaradt a
rajzolás. Késõbb a lányaimnak
rajzolgattam, és most négy év-
vel ezelõtt, a betegségem kez-
detekor kezdtem el festeni.
Minden rossz dolognak van egy
jó oldala is. Amíg dolgozhattam,
addig eszembe sem jutott raj-
zolni, sajnálom, hogy nem kezd-
tem el elõbb. Örömet okoz,
hogy a képeim sok embernek
tetszenek – meséli Darab Éva.

Nemesapátiban Darab Évá-
nak

Gyermekkori álomból keserédes valóság
Éva betegségének köszönheti hobbiját

A festegetés így csak hobbi-
szerûen kezdõdött el újra a kór-
házi tartózkodás alatt, majd az
elsõ komoly festmények az

falaira készültek, melye-
ket borospincék díszítései, óvo-
dai mesefigurák követtek. Éva
leginkább falra szeret festeni,
de közben más technikákat is
kipróbált, és videókból, köny-
vekbõl folyamatosan képzi ma-
gát. Leginkább a tájképek áll-
nak közel hozzá, a vízparti té-
mák a kedvencei. Betegsége
miatt sokszor kell a megyei kór-
házban lennie, ahol már tudnak
hobbijáról, így festményei több
osztályon is megtalálhatók.

– Nagyon szeretem a kék
színt, egyik kedvenc képemen
csak ennek árnyalatait használ-
tam. Delfineket ábrázol, és a
sürgõsségi osztálynak adtam. A
pszichiátriai ambulancián egy
egész falat beborító fát kértek,
madarakkal, lepkékkel. Egy he-
tet dolgoztam Nemesapátiban a
Kanta-kút díszítésén, az óvodá-

al-
sónemesapáti Kertészház Ven-
déglõ

ban három napig festettem az
elõtérben a Jégkorszak szerep-
lõit a falra. Ismerõsök szoktak
kérni gyerekportrékat, azokat két-
három óra alatt szoktam meg-
rajzolni. A grafika alaposságot
igényel, falra könnyebb festeni,
vászonnál számolni kell a szára-
dási idõvel, az olajfestménynek
pedig erõs szaga van – sorolja Éva.

Az elkészült képeket legszí-
vesebben mind megtartaná,

festményeibõl az egervári kis-
térségi vásár látogatói is ízelítõt
kaptak. A festményekhez min-
dig az aktuális megrendelõ állja
az alapanyagot. Éva gyógyítha-
tatlan betegsége miatt fizikai
munkát nem tud vállalni, így
pályafutásának elindításában a

és
polgármester

is támogatta.

Nemesapáti Önkormányzat
Gáspár Zoltánné

Pataki Balázs

Darab Éva az óvodai Jégkorszak szereplõivel.
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A tavaszi hóvihar
is gondot oko-

zott, ahol elõbb egy autóra
dõlt fa, majd rá egy órára egy
másik kidõlt fa villanyveze-
téket szakított le, itt

vezetésével segített a
. Az idei hó-

helyzet utóhatását megelõzve
az önkéntesek már február
elsõ napjaitól kezdve figyelem-
mel kísérték a és a
vízszintjét, hogy kell-e segíte-
niük a nagy mennyiségû hó ol-
vadása miatt. Március végén le-
vonult az ár, de az esõ és a hó-
olvadás miatt a belvíz gondot
okozott . A
veszélyeztetett udvaroknál az
Önkéntes Tûzoltó Egyesület
segített.

– Húsvéthétfõn homokzsá-
kos védekezést hajtottunk vég-
re és szivattyúznunk kellett.
Szerdán belvíz okozott gondot,
egyik helyszínen egy lakóház
udvarából kellett eltávolítani a
felgyülemlett esõvizet, illetve a

Zala-
szentlõrincen

Farkas
Imre Za-
laszentiván ÖTE

Zala Sárvíz

Zalaszentivánon

Segítettek a szentiváni önkéntesek

Zrínyi utca mögött annyira
megemelkedett a belvíz, hogy
már a lakóházakat veszélyez-
tette. Itt a Zalaegerszegi Hi-
vatásos Tûzoltóság és a Zala-
víz szivattyúi dolgoztak egész
délután – adott tájékoztatást

, az önkéntesek
vezetõje.

Húsvéthétfõn reggel a falu
polgármesterének,

hívására bajbajutottak-
hoz vonult ki az ÖTE állomá-
nya. Egy családi ház udvarára
betört az ár, elárasztotta a pin-
cét és a melléképületeket a
benne lévõ állatokkal együtt.
Négy gida sajnos már elpusz-
tult a vízben, a többi állatot
biztonságba helyezte tulajdo-
nosa. Az egyesület tagjai és a
környéken lakók homokzsá-
kokkal körbevették az udvart
és kiszivattyúzták a vizet a Za-
laegerszeg Hivatásos Tûzoltó-
ság által biztosított nagy tel-
jesítményû átemelõvel.

Pénzes Péter

Dormán
Miklós

pb

Többször is kiöntött a Zala…

A 2012-
ben indult a NEA (Nemzeti
Együttmûködési Alap) szakmai
pályázatán. Az elnyert támoga-
tást az õsszel megrendezett II.
Országos Kismotorfecskendõ
Szerelési Bajnokság megtartá-
sára és szakmai tapasztalatcse-
rés-kirándulásra használták fel.
Az egyesület felismerve a tér-
ségek közötti együttmûködés-
ben rejlõ energia szükségessé-
gét, vette fel a kapcsolatot az
Észak-Magyarországi Régió kis-
térségeivel. Az

öröm-
mel fogadta megkeresésüket,
céljai között szintén szerepel a
térségek közti kapcsolat fej-
lesztése. A két kistérség civil
szervezetei (

) közti együttmûkö-
dés a régiók közti identitást
erõsíti. Az „Együtt egymásért”
program keretében az egyesü-
let 20 fõs szakmai csoportja

Zalaszentiván ÖTE

Önkéntes Tûz-
oltó Egyesület Tolcsva

Zalaegerszeg, Sá-
rospatak

Tolcsvai kiránduláson és versenyen a lánglovagok

A lányok harmadik helyezést értek el a tolcsvai „túrán”.

két napra a sárospataki kis-
térségbe, utazott a
III. Országos Kismotorfecsken-
dõ Szerelési Bajnokság elsõ
fordulójára.

A tervezett program április
12-én a budapesti Tûzoltó Mú-
zeum látogatásával kezdõdött,
majd a csapat onnan utazott
tovább Tolcsvára, ahol ismerke-
dést követõen közös vacsorán
vettek részt. Másnap már a baj-
nokság nyitófordulója követke-
zett, mely után mûhelymun-
kával, szakmai tapasztalatcse-
rével, az egyesületek munkájá-
nak, tevékenységének bemuta-
tásával és zenés ismerkedési
esttel folytatódott a borsodi
program. Április 14-én a zalai-
ak megtekintették a tolcsvai
önkéntesek laktanyáját, szertá-
rát, felszerelését, majd a tele-
püléslátogatáson a Bacchus
szobor, a Dessewffy-kastély, a
Stépán-kúria, a Rákóczi-kastély

Tolcsvára

és Tokaji Borház borkóstolás-
sal egybekötött pincelátoga-
tása zárta a háromnapos prog-
ramot.

A két szervezet tagjai kö-
zött személyes barátságok kö-
tõdtek, s megállapodtak, hogy
a továbbiakban évente leg-
alább 1-1 alkalommal tapasz-
talatot cserélnek, és közös pá-
lyázatokon, projekteken in-
dulnak.

– A Zalaszentiván ÖTE és a
Tolcsva ÖTE szoros barátsága
az egyik tavalyi versenyen kez-
dõdött és azóta csak erõsödik,

gondosan ápoljuk. Egy rendkí-
vül jó háromnapos hétvégét
tudtunk magunk mögött, ami
a csapatösszetartást, a közös-
ség erõsödését is szolgálta. A
versenyen a fiúcsapatunk 5. a
lányok a 3. helyen zártak. Tolcs-
vai barátainkkal még szoro-
sabb lett a kapcsolat, illetve a
bajnokság második fordulóját
május 11-én rendezõ

csapatával is kialakult egy
szoros barátság – mesélt a
tolcsvai programról

az ÖTE elnöke.

Hegykõ
ÖTE

Pozsogár
Andrea,

Pataki Balázs

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve

30/378-4465.
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Az kultúr-
házban folytatódott a Hidak-
projekt keretében az Útkere-
sõk program, ezúttal komo-
lyabb témáról beszélgetett

mentor a meghívott
vendégekkel.

szívsebész
mesélt munkájának szépségei-
rõl, hogy miként került Zala-
egerszegre, pro-
fesszor mellé. Elmondta, meny-
nyire fontos megelõzni a szív-
és érrendszeri problémákat.
Tanácsokat adott a helyes táp-

alsónemesapáti

Ma-
jor Zsolt

Dr. Vígh András

dr. Papp Lajos

Zenés utazás Alsónemesapátiban
lálkozással kapcsolatban, kér-
désre válaszolva elmondta: a
szív bizony szó szerint megsza-
kadhat… hiszen annyi inger éri
az embert, nap mint nap. Be-
szélt arról is, hogy a Minden-
ható sokszor segíti a munkáját
– amit egy példával is igazolt.
Egyik betegrõl háromórás küz-
delem után már lemondtak, de
a szív „életjelet” adott. Újra ne-
kifeszültek, újabb három órán
keresztül küzdöttek… Ember-
feletti munkával visszahozták a
szívet, és az életet.

Ezúttal komolyabb témák voltak napirenden.

Fotó: Balaton Lívia

H
ungarikum

H
ungarikum

Telefon:

92/380-037, 30/3358-311

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bér- és kereskedelmi fõzés

– Palackozás

– Kis- és nagykereskedelmi

értékesítés

– Igény szerint cefrebeszállítás

Mikor gyakorlott már egy
szívsebész? – merült fel a kér-
dés. Nos, ha valaki egy hajszál-
nál vékonyabb cérnával úgy
varrja össze az alma héját,
hogy az a fonákján nem lát-
szik, akkor az már valami.

Balaton János

Horváth László

poéta költõi
hitvallását osztotta meg a hall-
gatósággal, azáltal is, hogy a
beszélgetések közt többször
felcsendültek – közös elõadásuk-
ban – papírra vetett gondolatai.

A
2011-ben a

Leader-program keretében tá-
mogatást nyert képzés meg-
szervezésére. A megújuló ener-
giaforrások hasznosítása nép-
szerû Nagypáli életében, a te-
lepülés méltán viseli az „öko-
falu” elnevezést. Ezért is tartot-
ták fontosnak a szervezõk,
hogy e témakör köré szervez-
zék a programot. A képzést áp-
rilis 15-20. között Nagypáliban,
a Megújuló Energiaforrások In-
novációs Ökocentruma konfe-
renciatermében tartották, aho-
va meghívták a község lakos-
ságát, a környezõ települések
polgármestereit, illetve a szak-
középiskolákat is.

A hatnapos képzés kereté-
ben szakmai elõadók, oktatók
tartottak érdekfeszítõ és hasz-
nos elõadásokat.

és
elõadásában megújuló

energiák, passzívház, biomasz-

Nagypáli Fejlesztési Öve-
zet Nonprofit Kft.

Ászity Sán-
dor, Ramecz Árpád Nátrán
László

Mindent a megújuló energiákról
Hasznos képzés az ökofaluban

sza, geotermikus energia, szo-
lár rendszerek – napkollekto-
rok és napcella, valamint az
ezek megvalósításához kapcso-
lódó vállalkozási ismeretek té-
makörében hangzottak el fon-
tos információk. Az oktatók fil-
mekkel, képekkel, gyakorlati
példákkal színesítették prezen-
táncióikat, illetve lehetõséget
biztosítottak a jelenlévõk szá-
mára, hogy esetleges kérdései-
ket feltehessék, azokra közö-
sen keressenek válaszokat, így az
egész program interaktívvá vált.

Az egész napos képzések
alkalmával a résztvevõknek
meleg ebédet, szendvicseket
és üdítõket biztosítottak a szü-
netekben. A szervezõk remé-
lik, a képzés hozzájárult ah-
hoz, hogy a résztvevõk közül
minél többen nyissanak a jövõ-
ben a megújuló energiafor-
rások használata felé és tanult
ismereteiket tanúsítvánnyal is
igazolni tudják.

A résztvevõk hasznos ismeretekkel gazdagodtak.

A zord idõ ellenére az
is megérkezett a

nyúl. Nagy izgalommal várták
a gyerekek a csoportszobák-
ban. Verssekkel és énekekkel
örvendeztették meg tapsifüle-
sünket. A hagyományokról sem

eger-
vári óvodába

Ünnep az óvodában

feledkeztek meg a fiúk, jó il-
latú kölnivízzel locsolták meg
a lányokat, akik piros tojással
és finomságokkal kínálták meg
locsolóikat.

óvodapedagógus
Peresztegi Szabina
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A szülõk sok-
szor törik a fejü-
ket azon, hogy
gyermekük moz-
gékonyságát mi-
lyen szabadidõs
t e v é k e n y s é g -
gel használják ki.
Ilyenkor szóba
jönnek különbö-
zõ csapat- és küz-
dõsportágak, a
torna vagy akár
a táncmûvészet.
Az

élõ

szülei már az
óvodában látták,
hogy jó a ritmus-
érzéke a tánc-
hoz. Hét éve, az
általános iskola
kezdetekor egy
plakátot megpil-
lantva jött az öt-
let, hogy az ak-
kor még cso-
portként mûkö-
dõ

Alsónemes-
apátiban
Herczeg Dórán

Press Dance

TáncSport Egyesületbe, társas-
táncra járassák. Dóri gyorsan
belelendült a táncba, s egy
korcsoportot átugorva egy év-
nyi gyakorlás után már part-
nerével az elsõ egyéni ver-
senyén indult Budapesten,
majd formációban Sopronban.

– Egykori versenytáncos ta-
nárunkkal, Meretei-Simon Beá-
tával latin-amerikai és stan-
dard táncokat egyformán ta-
nulunk. Latinban samba, rum-
ba, csacsacsa, jive, standard-
ben angol és bécsi keringõ,
quickstep és tangó szerepel.
Mindkét irány más és más, de a
latint leginkább a rövidebb ru-
hák, gyorsabb zenék és a tánc-

ban rejlõ tüzesség különböz-
teti meg a hosszú ruhákkal, las-
sabb, folyamatosabb zenével
körített standard táncoktól.
Mindkettõt tanuljuk, de a ver-
senyeken inkább a latinnal
szoktunk indulni. Nekem a
rumba, a szerelem tánca a ked-
vencem, abban tudok legin-
kább kiteljesedni. Nagyon jó a
közösség, imádom ezeket a
csillogó nõies ruhákat megter-
vezni, szeretem átélni egy-egy
tánc történetét – meséli láza-
san Dóri, aki mellett

is tagja
az egyesületnek.

A versenyeken induláshoz
persze sok gyakorlásra van

Nemes-
apátiból Leposa Dóra

szükség, így hetente két-három
alkalommal egyéniben és for-
mációban is készülnek a tán-
cosok. A versenyek zömét ta-
vasszal és õsszel rendezik, s köz-
ben fesztiválok, falunapok, ala-
pítványi bálok meghívásainak
is eleget tesz a csoport. A tánc-
nak is vannak költségei, mely-
hez táncosok havi tagdíjjal, a szü-
lõk pedig az utaztatás, ruhavar-
ratás kiadásához járulnak hozzá.

– Formációban területi,
majd országos versenyek van-
nak, az itt szerzett helyezések-
kel lehet továbblépni a szerve-
zõ szövetségtõl függõen az
Európa- vagy világbajnokságra.
Három szövetség versenyein
veszünk részt, mindegyiknél
mások a versenyzésre vonatko-
zó elõírások. Nyertem már or-
szágos versenyt, de legemléke-
zetesebb a második Európa-
bajnokságomon: tavaly június-
ban Szlovákiában párosban
rumbában szereztünk elsõ he-
lyet. Jelenleg két duó és egy
formációs táncban szerepelek.
Szeretnék egyszer eljutni odá-
ig, hogy a tánc világában
annyira ismert legyek, mint
kedvenceim, a Dmitry Ches-
haev-Julia Cheshaeva orosz pá-
ros, bár a folyamatos fiatalítás
miatt nehéz sokáig tartósan a
csúcson maradni - fejti ki Dóri.

Az egyéni versenyek kor-
csoportjainál a páros fiú tag-
jának kora számít. Dóri párja,

Horváth Gergõ

Pataki Balázs

hamarosan be-
tölti a 16. évét, így a páros már
ifjúságiban indulhat. A verse-
nyeken egy-egy tánc 4-6 percig
tart, de a legtöbb idõt a tánc-
és ruhapróbával, sminkeléssel,
hajigazítással járó két-három
órás készülõdés teszi ki. A ver-
senyzõk korát az elõírt egyfor-
ma külsõ miatt nehéz megfej-
teni, így elõfordulnak olyan
mókás jelenetek, hogy csak ta-
lálgatni lehet, hogy melyik
„maszk” kit takar.

A Press Dance TSE jelenleg
szülõkkel együtt 40 tagot
számlál, az egyesület a nyári tá-
borozások mellett télen is
igyekszik lehetõséget adni tag-
jainak a közös gyakorlásokra.
Idén a Nemzeti Család és Szo-
ciálpolitikai Intézet által kiírt
IFJ-GY-12-D számú, Gyerme-
kek és fiatalok közösségeinek,
valamint ifjúsági civil szerve-
zetek téli táborozási program-
jának támogatása címû pályá-
zati kiíráson 415.100 forintot
nyertek a Táncosok barango-
lása Göcsejben beadványukkal.
A szülõk és gyermekek az el-
nyert támogatásnak köszönhe-
tõen március 20-23. között No-
ván, a Csicsergõ Szabadidõ-
központban töltöttek el három
napot, ahol a táncórák mellett
csapatépítõ programokon, sport-
versenyeken erõsítették az
egyesület egységét.

A szerelemtánc a mindene
Sikerek kapujában Herczeg Dóra és párja

Téli edzõtáborban a Press Dance TSE.

Herczeg Dóra és Horváth Gergõ a kapuvári
versenyen.

Kedves Barátaink!

Örömmel adjuk hírül, hogy egyesületünk meghívta a
Hevesi Sándor Színházat

A c. darab bemutatására.

Kérjük, hogy idõben jelezzétek a vásárlási igényeteket
emailben vagy telefonon!

(Fábiánné S. Klári 30-738-7807, ill. Krápicz Ilinél)

(fizetés ellenében).

Néhányan láttuk már az elõadást, ezért ajánljuk
figyelmetekbe. Garantáltan tetszeni fog! Nem túl hosszú,
nincs szünet. Utána megoszthatjuk egymással a bennünk

ébredt gondolatokat, érzéseket.
,

hogy bejöjjön az elõadás ára!

PRAH
Ecsedi Erzsébet és Farkas Ignác

ragyogó játékát láthatjátok.

Helye: az alsónemesapáti kultúrház
Ideje: május 10., péntek, 19 óra

Belépõdíj: 1000 Ft

A jegyeket az igénylések sorrendjében adjuk át

Kérjük, hogy segítsetek a közönség szervezésében

Klári
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

A családok életében egy-
re fontosabb szerepet tölt
be a konyha, mert nem min-
degy, hogy mit eszünk. Ez
viszont áldozatokat kíván at-
tól, aki a konyhában dolgo-
zik. Egy rosszul felszerelt és
elrendezett konyhában csak
zsonglõrködéssel lehet úrrá
lenni a helyzeten. Persze ez
elég frusztráló és idõt rabló.
Ha nincs, aki felvállalná ezt
az áldozatot, akkor jönnek a
szükségmegoldások, amik
idõvel csak a gyógyszerek
mennyiségét növelik. Mert
nem mindegy, hogy mit
eszünk.

Egyre több család látja
be, ezt a helyzetet jó konyha
nélkül nem lehet megolda-
ni. Ezért, amikor felhívnak
bennünket, idõpont egyez-
tetés után a helyszínen fel-
mérjük a lehetõségeket. Kü-
lön figyelünk arra, hogy mi-
lyen problémákat kell meg-
oldani, amikre megkeressük
a megoldást. Fontosnak tart-
juk, hogy megmutassuk,
hogy fog kinézni az új kony-
ha. A számítógépes, 3D-s lát-
ványterveknek köszönhetõ-
en minden részletet ponto-
san lehet látni, így könnyen
lehet dönteni. Lépésrõl lé-
pésre megmutatjuk, milyen
elrendezésben és vasalatok-
ban érdemes gondolkodni
azért, hogy a családnak egy
jó konyhája legyen.

– Egy jó konyha mennyi-
vel jobb? Erre azt tudom
mondani, hogy olyan, mint
amikor a Trabantból, vagy a
Ladából átülünk egy most
kapható autóba. Egészen
más érzés, és közben azon
gondolkodunk, hogy ezt mi-
ért nem tettük hamarabb….

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Mert mi a fontos…

Ezúton szeretnénk tájé-
koztatni Önt, hogy az idén
is az elmúlt évekhez hason-
lóan április 10. és május 15.
közötti idõszakban nyújtha-
tó be a mezõgazdasági ter-
melõk területalapú támoga-
tása elektronikus formában.

A megyében a falugazdá-
szok közremûködésével több,
mint 4000 termelõ kérel-
mének kitöltésére és be-
nyújtására kerülhet sor.

Kérjük, amennyiben eb-
ben az évben támogatást
kíván igényelni, szívesked-
jen felkeresni a falugazdá-
szát idõpont – egyeztetés
céljából.

A területalapú támoga-
tás ügyintézésének idõsza-
kában az elõzetesen meghir-
detett fogadóórák idõpont-
jait az e-kérelem logisztiká-
jához igazítottuk.

A klasszikus falugazdászi
feladatokhoz kapcsolódó
ügyek intézésére a körzeti
irodákban lehetõséget biz-
tosítunk.

Tisztelt
Gazdálkodó!

A és az

is megemlékeztek a Köl-
tészet napjáról, amely egyben

születésnapja.
Zalaszentivánon

pedagógus vezetésé-
vel irodalmi mûsort adtak elõ
az iskola diákjai. Az ünnepi
összeállításban, meglepetés-
ként , Ma-
rika néni felolvasta a Medve-
tánc címû verset. Idén Petõfi
Sándor születésének 190. év-

zalaszentiváni al-
sónemesapáti általános isko-
lában

József Attila
Újhelyi

Miklósné

dr. Lukács Andrásné

Költészet napi megemlékezések
fordulója alkalmából a közön-
ség a költõ életútjáról és mun-
kásságáról kapott képes és ver-
ses összeállítást.

Alsónemesapátiban
tanárnõ segítségé-

vel a nyolcadik osztályosok kö-
zösen adták elõ József Attila
„Tiszta szívvel” címû költemé-
nyét; majd ele-
venítette fel a hányatott sorsú
poéta életútját. A mûsor zárá-
saként az iskola tanulói saját
verseiket olvasták fel.

A felvétel az alsónemesapá-
ti megemlékezésen készült.

Szõke Beatrix: Költsön, aki
költõ!

„Olyan nap, mint a többi!”
– sok ember ezt zengi,

De valahogy mégis itt van
mindenki.

Mert téved, aki ezt mondja,
Hisz nagy nap van ma!
Költõk hada sorakozik e

napon,
Hogy a nép megtudja, ez

milyen alkalom.
Sorra mondják a verseket,
Én pedig csak figyelem a

múló perceket.
Sok szó és rím, én pedig

nem értem,
Költsön, aki költõ! – az

enyémet inkább összetépem!

Né-
meth Anna

Szõke Beatrix

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Telefon:
92/596-936,

fax:
92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:Elérhetõségeink:
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Tavaszi soros ülését tartot-
ta április 10-én a

termében az
. Az ösz-

szejövetelen a megjelent pol-
gármesterek átbeszélték az el-
telt idõszak eseményeit, elfo-
gadták a múlt évi költségve-
tést, szóba kerültek a közeljö-
võ programjai és a társulási
modell átalakulása is.

Az eltelt idõszakban két
rendezvénye volt a társulás-
nak: a és
a .
a társulás elnöke, a rendezõ
Nagypáli Önkormányzat nevé-
ben elmondta, hogy számukra
csalódás volt a borverseny,
ahol jóval nagyobb rendezvény-
re készültek, de sajnos nagyon
kevesen jöttek el.

– A borosgazdák már két
rendezvényre nem viszik el a
boraikat, inkább csak a helyi
versenyeken képviseltetik ma-
gukat. Talán azt gondolják,
hogy a helyi borbírálaton nem
olyan szigorú a zsûri. El kel-
lene gondolkodni, hogy mivel
lehet ismét egy kicsit vonzóvá
tenni a borversenyt. Két évvel
ezelõtt Kispáliban 140 nedû
volt, most ehhez képest 57-re
csökkent a minták száma.
Ezeknek a versenyeknek az a
lényege, hogy a térségben mi-
nél jobb borminõséget állít-
sanak elõ a gazdák. Idén az
eredmények ezt is mutatják,
hiszen nagyon sok arany- és
ezüstminõsítést osztottunk ki
– fogalmazott az elnök.

alelnök hoz-
zátette, nehéz az embereket
még a helyi rendezvényekre is
kimozdítani, ezért talán a fal-
vak saját borversenyei után
kellene tartani a térségi must-
rát. Köcse Tibor hozzátette, a
rendezvényekre falugondnoki

Nagypáli Kö-
zös Önkormányzati Hivatal

Észak-Nyugat Za-
lai Kistérségi Társulás

kistérségi borverseny
kistérségi vásár Köcse Tibor,

Szijártó József

Társulásból egyesületté alakulnak

buszok el tudnák szállítani a
lakosságot. Véleménye szerint
a térségi rendezvények sikere
jórészt a polgármestereken
múlik, mert õk tudnák saját
településükön megmozdítani
a lakosságot, de a vezetõk nem
elég aktívak. A társulás erre a
célra kialakított honlapjára a
települések rendezvényeinek
idõpontjáról majd' két éve
semmilyen feltöltés nem érke-
zett.
hozzátette, hogy két évvel ez-
elõtt több láda borminta érke-
zett és

, most egy sem érke-
zett ezekrõl a településekrõl.
Javasolta, hogy a polgármeste-
rek szedjék össze a bormintá-
kat a településeken és vigyék
el a borversenyekre.

, Nemesapáti polgár-
mestere elmondta, hogy tehe-
tetlen a helyzettel, hiszen a kis-
térségi újságból mindenki idõ-
ben értesült a rendezvényre
szóló felhívásról, így aki akart,
el tudott volna menni a bor-
versenyre.

polgármestere megje-
gyezte, hogy a zalaistvándiak
valószínûleg saját bormustrá-
jukra készülhettek, ami a kis-
térségi verseny másnapján
volt.

hozzátette, hogy az
újságon kívül szórólap is lett
kiküldve a gazdák részére, és
mégsem volt jelentkezõjük.

polgármestere kifejtette:
településükön már a pályáza-
tos programokra sem megy el
a lakosság, nagyon nehéz az
embereket kimozdítani. A bor-
versenynél a problémát abban
látja, hogy a szõlõtermelõ ge-
neráció már kiöregedett, és a
fiatalok már nem foglalkoznak
szõlõtermesztéssel. Szijártó Jó-
zsef alelnök a kistérségi vásár-

Farkas Tiborné Gõsfáról

Nemesapátiból Zalaist-
vándról

Gáspár
Zoltánné

Kiss József, Vöc-
könd

Mazzag Géza Vasboldog-
asszonyról

Balaton Józsefné, Alsónemes-
apáti

ral kapcsolatban kevesellte a
látogatók számát, de kulturális
program nélkül még keve-
sebben mentek volna el. A vá-
sárt jónak értékelte, ahol a szí-
nes kiállítás mellett a két nap-
ban több mint 20 csoport lé-
pett fel.

Második napirendi pont-
ként tárgyalták a 2012-es költ-
ségvetést, melynek zárszám-
adását a megjelentek egysé-
gesen elfogadták. A túraver-
seny elõkészületeirõl

polgár-
mester távolléte miatt nem
esett szó, a településvezetõ er-
rõl a késõbbiekben fog tájé-
koztatást adni. A

Farkas
Tiborné gõsfai polgármester
elmondta, hogy annak remé-
nyében vállalták el a progra-
mot, hogy két beadott pályáza-
tuk közül legalább egyik nyerni
fog. Közben kiderült, hogy
nem kapnak támogatást, így
nem tudják, hogyan rendezik
meg a találkozót, hiszen a költ-
ségvetésben nem áll rendelke-
zésre a szükséges 5-600 ezer
forint. Helyi vállalkozók segítik
az önkormányzatot, hiszen a
rendezvényekre húst és krump-
lit szoktak felajánlani. Szeret-
nének további támogatókat
gyûjteni, így annyival keveseb-
be kerülhetne a rendezvény.
Egyelõre még gondot jelent a
fellépõk öltözése, mivel a falu-
házban nem áll rendelkezésre
sok helyiség öltözésre, ezért
még öltözõ sátrat is kell bé-
relni. Szijártó József javasolta,
hogy a települések adják össze
a kulturális találkozóra a pénzt.
Köcse Tibor költségcsökkentõ
ötletként megjegyezte, hogy a
fellépõket nem lenne muszáj
az öt perces fellépésért meg-
vendégelni, hiszen máshol
sem osztogatnak ételt. Csak ak-
kor vendégeljék meg õket, ha a
rendezvény kezdetétõl fogva
jelen vannak.

Dormán
Miklós zalaszentiváni

kistérségi kul-
turális találkozóról

Régóta érett már az Észak-
Nyugat Zalai Kistérségi Társu-
lás egyesületté való átalaku-
lása, ehhez kapcsolódóan

aljegyzõ elkészí-
tette az egyesület alapszabá-
lyát, melyet a jelenlévõk ren-
delkezésére bocsátott. Ez alap-
ján az egyesületbe a települé-
sek egy személyt delegálhat-
nak, aki lehet a polgármester
vagy bármely más személy. Szi-
jártó József javasolta, hogy az
alapító emléké-
nek tisztelegve az egyesület
székhelye maradjon továbbra
is Egerváron, Gáspár Zoltánné
szerint ésszerûbb, ha a szék-
hely és az iroda egy helyen
van. A jelenlévõk 8 igen szava-
zattal, 1 ellenszavazat és egy
tartózkodás mellett eldöntöt-
ték, hogy a létrejövõ Észak-
Nyugat Zalai Térségi Egyesület
székhelye Nagypáliban, az
Arany J. u. 26. alatt legyen.
Balaton Józsefné javasolta,
hogy az egyesület tagja ne csak
természetes, hanem jogi sze-
mély is lehessen, és a tagok a
tagdíjon felüli hozzájárulást
külön évenkénti megállapo-
dásban rögzítsék. Gáspár Zol-
tánné elõterjesztette az elnök-
ség ülésezési gyakoriságát,
illetve, hogy az ülés összehí-
vását az elnök akadályoztatása
esetén az alelnök is összehív-
hassa. Köcse Tibor felügyelõ
bizottság létrehozását javasol-
ta, Kiss József pedig munka-
helyi körülményei miatt fel-
mentését kérte az elnökségi
tagság és annak feladatai alól.
Szijártó József kérelmezte,
hogy az elnök és Szijártó
József alelnök akadályoztatása
esetén Dormán Miklós alel-
nök is írhasson alá. Az Észak-
Nyugat Zalai Térségi Egyesület
alapszabályát végül a polgár-
mesterek egységesen elfogad-
ták, az alapszabályt eljuttatják
az önkormányzatok részére.

Szi-
ta Gabriella

Gyõri József

Pataki Balázs

Legutóbb Vasboldogasszony volt a kulturális találkozó házi-
gazdája.

Tájékoztatjuk a kedves szülõket, hogy a Nagypáli Ön-
kormányzat és IKSZT szervezésével néptánc oktatás indul
2013. május elejétõl, óvodás (nagycsoportos) kortól, általános
iskolás korig, lányok és fiúk számára heti egy alkalommal
(pénteki napokon 17.00 órától).

Jelentkezni és érdeklõdni 2013. május 6-tól (hétfõn)
Farkas Ferencné IKSZT munkatársnál, a nagypáli könyvtár-
ban, vagy a 30/ 579 4083-as telefonszámon lehet.

A néptánc oktatás kezdõ idõpontjáról és a szülõi megbe-
szélésrõl a jelentkezõket tájékoztatni fogjuk.

Köcse Tibor

polgármester

A táncoktatást Vargovics Beáta, a KISZÖV Táncegyüttes ve-
zetõje tartja. Az oktatás minden gyerek számára ingyenes.

Tájékoztató
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Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,

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

Nagypáli Község Önkor-
mányzata

Észak-Nyugat Zalai Kis-
térségi Társulás

kezdeményezésére,
és az

menedzsere
segítségével szilvafa-csemete
megrendelésével is foglalkoz-
tak Nagypáliban. A közel 500
oltványt nem csak a kistérség
lakossága vitte, hanem önkor-
mányzatok is, hogy esztétiku-
sabbá, szebbé tegyék az ut-
caképet.

Szilvafa-csemeték Nagypáliból
Az sem mellékes, hogy egész-

séges gyümölccsel örvendez-
teti meg a lakosságot. Magyar-
országon az „Empers” egy tel-
jesen új szilvafajta, Olaszor-
szágból származik. Vírusellen-
álló, amely csak tavasszal igé-
nyel permetezést. Korán ter-
mõre fordul, bõven és rend-
szeresen terem. Lehet, hogy
már jövõre megörvendezteti a
vásárlókat finom gyümölcsével.

Korán termõre fordulnak…

A közelmúltban három autó-
busznyi gyermek érkezett

a zalaegerszegi Kodály
Zoltán utcai óvodából. A tava-
szi napsütésben benépesedett
a nagypáli grund. A gyerme-
kek birtokba vették az itt talál-
ható várat, gombaházikókat és
nagy élmény volt számukra,
hogy kipróbálhatták a vár alatt
húzódó alagutat. Önfeledten
játszadoztak és futkostak a

Nagy-
páliba

Egerszegi óvodások Nagypáliban
zöld növényzettel körbevett ját-
szóparadicsomban. A szép kör-
nyezet nem csak a gyermekek
számára nyújt kikapcsolódást,
hanem az ifjú házasok is szíve-
sen választják fényképezkedés
helyszínéül a vár környékét.

Nagypáli önkormányzata szí-
vesen látja a térségbõl érkezõ
gyermekeket és kirándulókat
egy kellemes nap eltöltésére a
településre.

Nagy élmény volt számukra…

A minap tar-
tott elõadást a
természetközeli gazdálkodás-
ról, természetvédelemrõl, nö-
vényvédelemrõl, gyümölcsé-
szetrõl. A rendezvényt

falugazdász, a helyi ala-
pítvány kuratóriumának tagja
szervezte.

A résztvevõk érdekes, tar-
talmas elõadást hallhattak sok-
sok fotóval a régi gyümölcsfák-
ról, madarakról és a természe-
tes (bio) kertészetrõl. A hallga-
tók azt kérték, hogy a jövõ té-
len több elõadásból álló soro-
zaton bõvebben beszéljen
ezekrõl a témákról, hiszen egy-
re inkább elõtérbe kerül a ter-
mészetes módon történõ gaz-

Darázsi Zsolt
Alibánfán

Szabó
Gyula

Hasznos elõadás Alibánfán

dálkodás, a régi gyümöcsfajták
reneszánsza, s környezetünk
védelme.

A madarak meghálálják a téli törõdést.

Darázsi Zsolt
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A alkal-
mából szemétszedést szervez-
tek , a közútkezelõ-
vel együttmûködve. Mint

polgármester el-
mondta, már évek óta ha-
gyomány, hogy az önkor-
mányzat tagjai a polgárõrség-
gel és a helyi lakosokkal Gõs-

Föld világnapja

Gõsfán
Far-

kas Tiborné

Egy tisztább környezetért

fa bel-, és külterületi útjain
összeszedik a szétszórt hul-
ladékot.

Idén is egészen a szomszé-
dos településekig mentek az
önkéntesek, és több tucat sze-
metes zsákot töltöttek meg, így
egy idõre biztosan tisztább lett
Gõsfa és környéke.

A hosszúra nyúló tél miatt
kissé zavarossá vált a megyei
bajnokságok lebonyolítási rend-
szere, hiszen több csapat
mérkõzései is elmaradtak. A
tavaszi elsõ fordulót június 16-
án pótolják, de emellett a
pályák játékra alkalmatlansága
és a sérülésveszély miatt több
elhalasztott márciusi mérkõ-
zést áprilisban és májusban
hétköznap rendeznek. A me-
gyei II. osztály Északi-csoport-
jában április utolsó hétvégéjén
már a 24. fordulót játszották,

április 17-én
pótolták a március 24-én el-
maradt mérkõzést. A találkozó
gólnélküli elsõ félidõ után há-
romgólos gyõ-
zelemmel ért véget. A mér-
kõzést követõen beszélgettünk
a csapat kapusával, az egye-
sület elnökével,

Nemesapátiban

nagykapornaki

dr. Sinkó
Vilmossal.

– Kiegyenlített elsõ félidõ
után az eredmény egyértelmû
vendégfölényt mutat…

Döcögõ tavasz, nyári fejlesztések
Helyzetértékelés a Nemesapáti SE elnökével

– A mai meccsen úgy érez-
tem, hogy hiányzik a szív a csa-
patból, de bízom benne, hogy
kudarcok összerántják a társa-
ságot, és „az egy mindenkiért,
mindenki egyért” szellemben
megpróbálunk javítani a helye-
zésünkön.

– Az idõjárási viszonyok
miatt elég nehézkes volt a
felkészülés, ennek ellenére
jobb tavaszi rajtban bíztunk.
Zalaegerszegen tudtunk mûfü-
vön edzeni, a csapatba négy
játékost igazoltunk, Zalaszent-
ivánról Hideg András és Föld-
szin Ádám, Gellénházáról Nya-
kas Attila és kapusposztra Ali-
bánfáról Kovács Ákos érkezett.

– Tizennyolcas keretünk van
most, de a tavaszi meccseken
több kiállítás, sárgalapos eltil-
tás is nehezíti a dolgunkat. A
Nagykapornak elleni szerdai
mérkõzésen pedig munkahe-

– Milyen felkészülés elõzte
meg a szezonkezdetet?

– Mekkora a játékoskeret?

lyi elfoglaltság miatt is kevesen
voltunk a két csapatnál. Az el-
maradt fordulók miatt elég za-
varos a tavaszi bajnokság le-
bonyolítása, még két mérkõzé-
sünk vár pótlásra, a Police-Ola
és a Zalaszentmihály ellen.

– Télen a nyolcadik helyen
vártuk a tavaszt, és minden-
képp az elõrelépést tûztük ki
célul, de a játékosállomány nem
azt a teljesítményt nyújtja, ami-
re képes lenne. Ettõl függet-
lenül mindent megpróbálunk,
aztán kiderül, hogy az mire
lesz elég. Elég vegyes a társa-
ság, néhányan többmûszakos
munkában, vagy szakácsként
dolgoznak. Teljes kerettel így
még este fél 7 után és villany-
fénynél sem tudunk edzeni.
Legalább kedden vagy pénte-
ken mindenki részt vesz az ed-

– Hova várják a csapatot
a bajnokság végére?

zéseken, de ez kevés a taktikai
elemek begyakorlásához.

– Sikerrel pályáztunk a
TAO keretén belül létesít-
ményfelújításra, a bajnokság
végeztével, júliusban teljesen
fel lesz újítva az öltözõépület.
10 millió forintra pályáztunk,
melynél a 30 százalékos ön-
erõt két vállalkozó állja. A
nyáron kicseréljük a nyílászá-
rókat, külsõ szigetelést kap az
épület, felverjük az aljzatot,
lecseréljük a teljes burkolást, a
víz- és villanyhálózatot. Õsztõl
egy teljesen új létesítménnyel
tudjuk majd fogadni a csa-
patokat.

Az április 17.-iki mérkõzésen
készült képeket megtekinthe-
tik a www.zalatajkiado.hu kép-
galériájában.

– Milyen az egyesület
anyagi háttere?

Pataki Balázs

Tavasszal még adós a jó teljesítménnyel a kékmezes csapat.
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Észak-Nyugat ZalaÉszak-Nyugat ZalaÉszak-Nyugat Zala
Kistérségi havilap

Az és
az idén is megrendezi a már ha-

gyományossá vált Kistérségi Ifjúsági és Kulturális Találkozót.

A rendezvénnyel kapcsolatos tudnivalókról bõvebb tájé-
koztatást a jelentkezési lap visszaküldése után fogunk
küldeni.

Várjuk egyéni fellépõk és csoportok jelentkezését!
Üdvözlettel:

Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás Gõsfa
Község Önkormányzata

Idõpontja:
A rendezvény helyszíne:

.

szervezõk

2013. június 22-én (szombaton)
Gõsfa-faluház

Jelentkezési lap
a 2013. évi

Gõsfa- Faluház, 2013. június 22. (szombat)

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: 2013. május 31-ig a
Kistérségi Iroda 8912. Nagypáli Arany J. u. 26. címére.

Kistérségi Ifjúsági és Kulturális Találkozóra

Észak-Nyugat Zalai Kistérségi

Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása
8912. Nagypáli , Arany J. u. 26.

Tel/Fax: 92/564-055, email: beahessel@freemail.hu

Felhívás!

Jelentkezési lap

2013. június 8., 10.00 óra, Zalaszentiván

A csapat neve:……………………......…………………………..………………………….

Csapatvezetõ címe:………………………………..………………………………………

A csapat kor szerinti összetétele:………………………..………………………

…………………………………………………………………………………………………………

A fõzõverseny mesterszakácsa:……………………………………………………

Mivel érkeznek a versenyre?

autókkal autóbusszal egyéb

Van-e a csapatnak indulója, csatakiáltása, amit elõ kíván adni?

van nincs

Ötlet, javaslat a versennyel kapcsolatban, amit szeretnénk,
hogy a szervezõk vegyenek figyelembe:……………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….…

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

Dátum:…………………..........

.......................................... .....................……………………
polgármester csapatvezetõ

Visszaküldendõ: Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás
8912. Nagypáli Arany J. u. 26.
Beérkezési határidõ: 2013. május 25.

az ifjúsági természetjáró túraversenyre és
fõzõversenyre

Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás
8912. Nagypáli, Arany J. u. 26.

Az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás és Zalaszentiván
Önkormányzata a hagyományokhoz híven, idén is

megrendezi június 8-án az
IFJÚSÁGI TERMÉSZETJÁRÓ TÚRA ÉS FÕZÕVERSENYT

A túrversenyen való részvétel feltételei:
– a jelentkezési lap határidõben való visszaküldése

– minden falu készüljön egy ötletes és nem mindennapi étel
elkészítésével

melyre 1-2 fõ fõzõszemélyzetet és nyersanyagot hozzon
magával ( vizet és a tüzeléshez fát biztosítunk)

– falvanként egy vagy két csapat indulhat a túraversenyen
– plusz pontot jelent, ha a polgármester is rész vesz a

versenyben

A verseny kezdési idõpontja: 2013. június 8., 10.00 óra
Gyülekezõ a sportpályán 9.30 órától

A túra indulási helye: Zalaszentiván-sportpálya
Bõvebb felvilágosítást és tudnivalókat a helyszínen adnak a

szervezõk.
Jelentkezési lapok visszaküldését Kistérségi Iroda, 8912

Nagypáli, Arany J. u. 26.
címre kérjük.

Várjuk minden túrázni szeretõ jelentkezését az ifjúsági
természetjáró túraversenyre és fõzõversenyre!

Túraverseny Zalaszentivánon !

Meghívó!

Szervezõk
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Gudics Mosoda Bt.
Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4.

(Szolgáltatóház)
Tel.: 06-30-394-7424

Vállalunk:
• Nadrág, zakó, szoknya, öltöny, kosztüm, szövetkabát,

dzseki, tollkabát, gyapjú ágynemû, stb. tisztítást.
• Ágynemû, abrosz, függöny, törölközõ,

rongyszõnyeg, stb. mosást.
• Szõnyegtisztítást is vállalunk.

Nyitva tartás:
hétfõtõl- péntekig 7.00 - 18.00-ig

szombaton 7.00- 12.00-ig

ahol
az Európában egyedülálló

valamint
kínál felüdülést és kikapcsolódást minden korosztálynak

van nyitva.

A termálfürdõ szabadtéri strandrésze,

május elejétõl szeptember végéig

úszó-, gyógy-, gyermek-, és élménymedencék,

játszótér, sportpálya,
Szent György Energiapark,

8 hektár parkosított zöldterület

Az évente több mint kétszázezer látogatót fogadó
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiapark

Bérbeadásra meghirdet

szabadtéri területén lévõ büfét és vendéglátó egységet.

Érdeklõdni: Tel: 0620/203-1322 furdo@lenti.hu•

Érdeklõdni: 30/478-6485

Zalaszentivánon
25-30 kg-os
négyesmentes állományból eladók.

hasítva eladók.

minõségi húsmalacok

Minõségi hússertések
Ár: 700 Ft/kg

Ár: 650 Ft/kg

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Az akció a készlet erejéig tart!


