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Elõfoglalási kedvezmény április 20-ig!

ÉNYKK VOLÁNTOURIST
UTAZÁSI IRODA

Nemesapátiban

Bartl Andrea

az óvodá-
sok és az iskolások is megün-
nepelték a vízkereszttõl húsha-
gyókeddig tartó idõszakot, jel-
mezekkel, tánccal és kiszebáb
égetéssel töltötték a farsangot.

– Óvodánk február 5-én a
nemesapáti kultúrházban tar-
totta farsangi mulatságát. A gye-
rekek ötletes jelmezeikben ze-
nés-táncos mûsorral szórakoz-
tatták az érdeklõdõket, akik
nagy örömünkre ebben az év-
ben is nagy számban jelentek
meg. Megkóstolhattuk az anyu-
kák finom süteményeit – recep-
tek az óvodában megszerezhe-
tõk – majd kis játékokkal, ver-
senyekkel, tánccal töltöttük a
délelõttöt – mesélt a program-
ról óvónõ.

Téltemetõ farsangolás Nemesapátiban

A gyerekek megcsodálták a kiszebáb-égetést is.

Február 9-ike a naptárban
húshagyókedd, ez a nap a far-
sangi idõszak utolsó napja. Eh-
hez a naphoz nagyon sok nép-

szokás kapcsolódik, sok helyen
ünneplik karnevállal, felvonu-
lással.

Sokféle téltemetõ szokás is
létezik, ezeket a szokásokat ele-
venítettük fel mi is húshagyó-
kedden. Az iskolások megválasz-
tották a farsang hercegét és
hercegnõjét, mindenki mókás
álarcot viselt, jelmezt vett fel és
különbözõ zajkeltésre alkalmas
eszközöket hozott magával. A
felvonulás elõtt az óvodások tél-
temetõ, tavaszváró énekeket,
mondókákat adtak elõ, majd a

népes társaság elindult végig a
falun. Zenebonával, hangosko-
dással próbáltuk elûzni a telet.
Miután a felvonulásról visszatér-
tünk, az alsó tagozatos diákok
verseket mondtak, majd együtt
égettük el a kiszebábot. Rajtunk
nem múlott, mindent megtet-
tünk azért, hogy a tél elmúljon
és jöjjön a várva várt tavasz.
Ezek után a közösségi házban
az önkormányzat forró teával és
fánkkal látott vendégül min-
denkit.

Kutai Erzsébet
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A szeptemberi nyitás óta
számos programot rendeztek a
lassan fél éve megújult

. Min-
den hónapra jutottak kisebb-
nagyobb programok, a meg-
nyitó utáni hónapokban tök-
faragás, jelmezkészítés és az
adventi, karácsonyi készülõdés
jegyében teltek a hetek. Január
30-án lezajlott a faluházban az
elsõ egervári amatõr asztali-
tenisz-verseny, ahol 15 jelent-
kezõ mérettette meg magát. A
férfiaknál

sor-
rend alakult ki, a hölgyeknél

és
követte a dobogón. A versen-
gés remek hangulatban telt,
így az is eldõlt, hogy a jövõben
további versenyeket is rendez-
nek. Február 6-án farsangi mu-
latságot tartottak a közösségi
házban. Sok maskarába öltö-

eger-
vári közösségi házban

Cseszkó Zoltán, Se-
lek Ervin, Kondor Ádám

Zubor Viktóriát, Bertókné Ko-
vács Veronika Papp Andrea

Minden hónapra terveznek valamit Egerváron
Kiállításhoz gyûjtenék össze a helyi értékeket

zött gyermek és felnõtt láto-
gatott el az eseményre, ahol a
jókedvbõl sem volt hiány. Az

rövid mûsorral is készült, majd
a zsûri értékelte a jelmezeket,
a legötletesebbek ajándékok-
ban is részesültek. Ha már
farsang, akkor nem hiányozha-
tott a fánk és egyéb finomsá-
gok is vártak a megfáradt ven-
dégseregre.

– Összeállítottuk az éves
rendezvénytervünket, amibõl
szeretnénk mindent megvaló-
sítani. Idén asztalitenisz-ver-
sennyel kezdtük az évet, feb-
ruárban farsangoltunk. Már-
ciusban az energiavonalakról
tart elõadást Major Mariann és
Major Ildikó, 27-én a húsvétra
készülünk. Áprilisban a Költé-
szet napját tartjuk meg, majd
összegyûjtenénk a helyi érté-
keket, melyeket egy hétig kiál-
lítanánk, hogy mindenki meg-

Együtt Egervárért Egyesület

tekinthesse – árulta el a prog-
ramokról Zubor Viktória, a
közösségi ház egyik házi-
gazdája.

Májusban fõzéssel, ügyes-
ségi versenyekkel színesített
családi napot szerveznek, a
júniusi nyári szünet kezdetével
kéthetente, csütörtökönként
különbözõ foglalkozásokat tar-
tanak a gyerekeknek. Szóba
került sportolással, szalonna-
sütéssel, kirándulással egybe-
kötött egyhetes tábor megren-
dezése is. Júliusban paraszt-
olimpia megrendezése van
tervben és augusztus 20-án
pedig mindenki a falunap lázá-
ban ég. Szeptemberben újra
szüreti felvonulást szerveznek,

októberben a nemzeti ünnep-
re készülnek, novemberben a
nyugdíjasok köszöntése, illetve
az adventi készülõdés foglalja
majd le az egerváriakat. De-
cemberben a tavalyihoz hason-
lóan minden programot meg-
rendeznek.

A közösségi ház a hét min-
den napján várja vendégeit:
hétfõnként az Együtt Egervá-
rért Egyesület találkozik, ked-
den és szombaton tar-
tanak, szerdán a

próbál, pénteken
a és a pingpon-
gosok gyakorolnak, szombat-
vasárnap különbözõ rendez-
vények várják az érdeklõdõket.

tornát
Zahira Has-

tánccsoport
MuteRock

Pataki Balázs

Többen is beöltöztek az egervári farsangra.

A pingpong-verseny sikere folytatást ígér.

Zsúfolásig megtelt a
nagyterme

a hagyományos farsangi ren-
dezvényen. Színes, ötletes, ré-
misztõ jelmezeket öltöttek a
gyerekek, s a vállalkozó kedvû
szülõk is. A helyi hagyomá-
nyokhoz híven a jelmezes fel-
vonuláson résztvevõket a zsûri
értékelte. Amíg a zsûri azon
gondolkodott, hogy milyen
szempontok alapján értékelje
a jelmezeket, a gyerekek zsák-
bamacskát játszottak. Tréfás, far-
sangi verseket, énekeket elõadó
gyerekek a „zsákból” plüss ál-
latkát húzhattak ki jutalomként.

Nagy-
páli Közösségi Ház

Itt a farsang, áll a bál…

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Észak-Nyugat Zala Hirde
ssen

nálu
nk !

Végül a zsûri meghozta a
döntést a gyerekek nagy örö-
mére, nem lett elsõ helyezett,
mindenki különdíjat kapott,
hiszen a sok szép jelmez közül
nehéz lett volna választani. Így
jutalmat is egyformán kaptak
természetesen a jelmezt viselõ
szülõk is.

Közben az asztalokra sok-
sok finomság került, a farsangi
szokásnak megfelelõen fánk is.
A buli estig folytatódott, a
résztvevõk nagyon jól érezték
magukat, minden kisgyerek
egy kis kedves ajándékkal tér-
hetett haza.

Minden jelmezes különdíjat kapott.
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Felhívjuk a Tisztelt Állampolgárok figyelmét, hogy a „Földet
a gazdáknak” program keretében a Magyar Állam tulajdonában
lévõ 3 hektár fölötti földterületek árverés útján történõ értéke-
sítése Zala megyében 2016. március 1-tõl tovább folytatódik.

Az árverésekre két helyszínen kerül sor, a
Mártírok útja 35-39. szám alatt, míg az Erzsébet
tér 1. szám alatt (Vasemberház).

Az árverési hirdetmények mindkét árverési helyszínen, a
Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet honlapján (nfa.hu), a Zala
Megyei Kormányhivatal honlapján (http://www.kormanyhiva
tal.hu/hu/zala/hirdetmenyek), az árveréssel érintett földrészlet
fekvése szerinti településen és a foldarveres.hu oldalon meg-
tekinthetõek.

Az árverésen történõ részvétel egyik feltétele a földrészlet
tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerzési képesség
fennállásáról kiállított hatósági bizonyítvány, melyet a Zala
Megyei Kormányhivatal Földhivatali Fõosztálya (Zalaegerszeg,
Mártírok útja 35-39.) állít ki, kérelem alapján, melyhez a jegyzõ
által kiállított, a helyben lakást igazoló okiratot is szükséges
csatolni. Szintén a részvétel egyik feltétele a mezõgazdasági
üzemközpont tekintetében a földmûvesek, a mezõgazdasági
termelõszövetkezetek és a mezõgazdasági üzemközpontok
nyilvántartása alapján kiállított igazolás megléte, melyet a járási
hivatalok földhivatali osztályainál kérelmezhetnek.

Az árveréssel kapcsolatos egyéb tudnivalókról, a részvétel
szabályairól a Földhivatali Fõosztály munkatársainál, illetve
valamennyi járási hivatal földhivatali osztályánál érdeklõd-
hetnek.

Tisztelettel:

Zalaegerszegen

Nagykanizsán

Zala Megyei Kormányhivatal

Felhívás

Az elkövetkezõ idõben a
pályázati lehetõségek minél
hatékonyabb kihasználása a fõ
cél . A Területi Ope-
ratív Program keretében szá-
mos lehetõség kínálkozik az
önkormányzatoknak, és Eger-
vár is több elképzeléssel pró-
bál minél több téren ered-
ményt elérni. De nézzük sor-
ban, hogy mi minden jöhet
szóba. Errõl beszélgettünk

polgármes-
terrel:

– Egyik fontos feladatunk
az egészségház teljes körû fel-
újítása. Az épületre jócskán
ráférne a tatarozás, még akkor
is, ha a fogorvosi és az orvosi
rendelõ részleges felújítása
megtörtént az elmúlt idõszak-
ban. A mostani projekt során
teljes egészében új köntösbe
bújna az épület. Tetõcsere, az
összes régi nyílászáró cseréje,
külsõ hõszigetelés, energetikai
korszerûsítés valósulhatna meg.
A tervek szerint helyet kapna
az épületben a gyógyszertár is,
amivel még megfelelõbb jelzõ

Egerváron

Gyerkó Gábor

Egészségház, óvoda, ipari park és rendezvényszín
Pályázati tervek Egerváron

lenne az „Egészségház” kifeje-
zés. A bejáratoknál új teraszok
készülnének, és napelem segí-
tene az épület áramellátásá-
ban. Az udvar is teljesen átala-
kulna: elbontanánk a régi ro-
zoga garázst, a helyén pedig
egy fedett autóbeálló épülne,
ami alatt öt jármû férne el.
Emellett új parkolóhelyeket is
létrehoznánk az udvaron, a
hátsó elválasztó kerítés lebon-
tásával átjárhatóvá válna a hát-
só tér – fejtette ki a település-
vezetõ.

Másik terv az óvoda elsõ és
hátsó épületrészének felújítá-
sa. Itt pár éve már zajlott egy
jelentõs felújítás, amikor kívül-
belül megszépült az épület, de
sajnos akkor minden nem fért
bele a projektbe.

– Most folytatnánk a meg-
kezdett munkát. Az utcafronti
épületrész teljesen átalakulna,
ahol a melegítõkonyha kialakí-
tása mellett egy nagy csoport-
szoba, valamint egy kisebb
betegszoba is helyet kapna.
Tetõcsere, nyílászárócsere, szi-

getelés, és a belsõ falak áthe-
lyezése is a tervek között sze-
repel. Egy tornaszobát is sze-
retnénk kialakítani, ami az
épületegyüttes legbelsõ ré-
szén, a régi rendõrségi iroda
és a szomszédos terek átalakí-
tásával valósulna meg. Az el-
képzelések között még egy só-
és terápiás szoba kialakítása,
valamint a bölcsõdei ellátás
feltételeinek a megteremtése
is szerepel, amire már koráb-
ban is igény mutatkozott –
vázolta fel Gyerkó Gábor.

Régi vágy Egerváron a tele-
pülés egyik végén egy ipari
park kialakítása, amire szintén
van pályázati lehetõség, jelen-
leg is dolgoznak rajta, hogy
megfeleljenek a feltételeknek.
A turizmus fejlesztéséhez köt-
hetõen is vannak ötletek. Ezek
egyik fõ eleme a település köz-
pontjában parkolóhelyek kiala-
kítása, hogy a templomba érke-
zõk – az idõjárási körülmé-

nyektõl függetlenül – végre
normális körülmények között
hagyhassák a gépjármûveiket.
A másik turizmushoz köthetõ
ötlet, hogy a központtól a vár-
kastélyig újra megépüljön egy
járda, hiszen az utóbbi évek-
ben az úttesten kellett haladni
a gyalogosoknak, ami igencsak
balesetveszélyes.

– Ha sikeresen tudunk pá-
lyázni, akkor a pincedombi
szabadidõparknál egy fedett
rendezvényszínt is kialakítunk,
valamint megújulnak a már
meglévõ kültéri építmények
és eszközök. A felsorolt elkép-
zeléseknél már javában foly-
nak a tervezések és egyéb elõ-
készületi munkálatok, bízunk
benne, hogy a döntéshozatal-
nál majd számunkra kedvezõ
eredmények születnek és to-
vább folytatódhat Egervár
megújulása – bizakodott Eger-
vár polgármestere.

Pataki Balázs

Teljes egészében új köntösbe bújna az egészségház.

– Március 15-én ünnepi megemlékezést tartanak Egervá-
ron. 13.30-kor megkoszorúzzák a templomdombnál található
kopjafát. 14.30-kor kezdõdik az iskolások mûsora, és a helyi
kitüntetések átadása a megújult faluházban.

– Március 18-án, pénteken borversenyt rendeznek a pin-
cedombi földpincénél 18 órától. A mintákat elõzõ nap, vagyis
csütörtökön lehet leadni, ugyancsak a földpincénél 16-tól 20
óráig.

– Március 25-én, pénteken húsvéti kézmûves foglalkozás
lesz a faluházban, tojásfestés, locsolóvers mondó verseny és
egyéb meglepetések várják az érdeklõdõket.

Márciusi programok Egerváron

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Idén február 13-án került
megrendezésre az

19. jótékonysági bálja.
Szülõk, pedagógusok együt-

tes erõvel azon dolgoztak,

Egervári
László Általános Iskoláért Ala-
pítvány

Elõdök az utódokért
Alapítványi bál Egerváron

hogy sikeres legyen a rendez-
vény, s mindenki jól érezze
magát.

A tavalyi évhez képest –
nagy örömünkre – többen jöt-
tek el, hogy szórakozzanak egy

jót, a szépen feldíszített torna-
teremben.

A környékbeli amatõr cso-
portok (Vasboldogasszonyi Fel-
nõtt Tánccsoport, a Rozmaring
néptánccsoport, a Zahirah has-
tánccsoport, a zalaegerszegi
Kiszöv Senior néptánccsoport,
az egervári Mutterock, a Lak-
hegyi Daloskör, a Zenebarátok
Kórusa, Bogdán Annamária, és
Balázs Henrietta) színvonalas
mûsorszámai szórakoztatták a
közönséget, majd az iskola pe-
dagógusainak tánca követke-
zett, melyre szívvel-lélekkel ké-
szültek az idén is.

A mûsor után
szolgáltatta a talpalávalót,

egészen hajnali fél 5-ig.

Kovács Csa-
ba

Amellett, hogy egy jó han-
gulatú bálon vagyunk túl, el-
mondhatjuk, hogy nagyon ered-
ményes is volt, hiszen idén a
bevétel újra meghaladta az elõ-
zõ évit. Ez a siker annak is
köszönhetõ, hogy sok értékes
tombola felajánlás érkezett.

Reméljük, hogy a jövõben
is hasonlóan sikeres rendez-
vényrõl számolhatunk be.

Az alapítvány kuratóriuma
és az iskola tanulói nevében
szeretnénk köszönetet monda-
ni mindazoknak, akik bármi-
lyen formában támogatták ren-
dezvényünket.

az Egervári László Általános
Iskoláért Alapítvány elnöke

Zsuppánné Béres Erika,

Színvonalas mûsorszámok szórakoztatták a közönséget.

A tize-
dik alkalommal hirdette meg a
MOL Zöldövezet Programot,
melynek kiemelt célja – a zöld-
felületek növelésén túl –, hogy
a programok a tervezéstõl a
megvalósításig a helyi közös-
ség aktív részvételével valósul-
janak meg, valamint a helyiek
a kialakított területek gondo-
zásában is vállaljanak szerepet.

A
sikeres pályázatot nyújtott

be címmel
ezen programra, így tavasszal
750 000 Ft értékben növelheti
a település a növényállomá-
nyát, illetve újíthatja meg köz-
területi bútorait. A cél a falu
központi részének további fej-
lesztése, amely már most is
rengeteg közösségi funkcióval
szolgál a lakosságnak.

– Korábban már több tele-
pülés és szervezet pályázatá-
ban vettem részt tájépítész
tervezõként – mondja

polgármester
– így nagyon örültem, amikor
2015-ben ismét megjelent a
felhívás, így saját települése-
men is lehetõség nyílt a ter-
vezésre. A pályázat egyik fõ
szempontja, hogy a teljes meg-
valósítás a lakosság részvételén
alapuljon, így decemberben
több alkalommal közösségi öt-

Mol Magyarország

Kispáli Ifjúsági Egyesü-
let

Kispáli Kiskertje

Hor-
váth Zsuzsanna

Kispáli Kiskertje
letgyûjtési és tervezési napo-
kat tartottunk. A gyermekek
rajzokkal is kifejezhették, hogy
milyen fejlesztéseket, újításo-
kat szeretnének a focipálya
környékén. Tervezéskor renge-
teg javaslat született, amiket
egy olyan tervvé formáltunk,
amely leginkább tükrözi a
lakosok igényeit, kívánságait. A
kiírók a pályázat keretében
fõként õshonos növények tele-
pítését támogatták, így döntöt-
tünk egy úgynevezett közös-
ségi kert kialakítása mellett,
mely a Kispáli Kiskertje fantá-
zianevet kapta. 33 fa, 135 cser-
je és 90 db évelõ növény kerül
elültetésre tavasszal. A növé-
nyek kiválasztásánál fõ szem-
pont volt a könnyû fenntart-
hatóság és a felhasználhatóság,
így házi berkenye, ringlószilva,
málna, fekete ribizli, füge, hú-
sos som is került a listára. A
gyümölcsbokrok termése akár
frissen is fogyasztható lesz bár-
ki számára, de a tervek között
szerepel ezek feldolgozása lek-
vár vagy szörp formájában, me-
lyet a közösségi rendezvénye-
ken fogyaszthatnak el a részt-
vevõk. Évelõk tekintetében pe-
dig fõként gyógy- és fûszernö-
vények telepítését javasolták a
résztvevõk. A gyerekek ötletei
között szerepelt egy növényla-

birintus kialakítása is, mely
napraforgó és dísztök telepíté-
sével valósul meg.

A pályázat keretében köz-
téri bútorok megújítására is
lehetõség nyílik. A támogatás-
ból hulladékgyûjtõk, informá-
ciós táblák, asztalok, padok,
lugasok faanyagát tudja besze-
rezni az egyesület. Összeszere-
lésük, festésük pedig már a
közösség aktív közremûködé-
sével történik majd. A tervek
között szerepel egy bográcso-
zó hely kialakítása a kemence
mellett, illetve árnyékot adó
lugasok telepítése is.

– A rengeteg elképzelés, ja-
vaslat és igény kizárólag pá-
lyázati finanszírozásból nem
tud megvalósulni. Az egyesü-
let, az önkormányzat, vállalko-

zók és magánszemélyek már
eddig is sok segítséget és tá-
mogatást nyújtottak és vállal-
ták a kötelezõ önerõt a sikeres
pályázathoz. Van, aki a szüksé-
ges anyagok szállításával járul
hozzá a megvalósuláshoz és
van olyan lakó is, aki anyagi
segítséget vagy természetbeli
hozzájárulást ajánlott fel. Az
önkormányzat jóvoltából pe-
dig a gyermekek számára ke-
rülnek telepítésre újabb ját-
szótéri és sporteszközök. An-
nak érdekében, hogy minél
teljesebb és lakosság igényeit
kielégítõ közösségi tér ala-
kulhasson ki, várunk min-
denkit az ültetési napra és
várjuk a további felajánlásokat
is – zárja a tájékoztatást a pol-
gármester.

A tervezés is közösen történik.

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Túl sokat beszélünk ma-
gunkról és a dolgainkról ide-
geneknek. Kisebb nyilvános-
ság vagy akár a közösségi oldal
is tudhatja hova megyünk nya-
ralni, vagy mikor nem vagyunk
otthon. Ilyenkor jusson eszünk-
be, hogy ezeket az informá-
ciókat nem csak a barátaink
tudhatják, hanem azok is, akik
ilyenkor próbálkoznának meg
betöréssel. az

a téli idõ-
szakban több programot is
szervezett, február 22-én va-
gyonvédelmi, bûnmegelõzési
elõadásnak adott otthon a kö-
zösségi ház.

– Február 8-án Basa Anna-
mária kardiológus, belgyó-
gyász tartott elõadást a szív- és

Egerváron Együtt
Egervárért Egyesület

Elõzzük meg, ne váljunk áldozattá!
Vagyonvédelmi elõadás Egerváron

érrendszeri problémákról, a
magas vérnyomásról és számos
egyéb betegségrõl. 15-én toll-
fosztást szerveztünk, a rendez-
vényt megtisztelte jelenlétével
Tolvaj Márta, Zalaegerszeg al-
polgármestere is. A mai elõ-
adást mindenképpen szeret-
tük volna megtartani, hogy
tudjuk, mire kell figyelnünk,
hogy meg tudjuk védeni va-
gyonunkat. Szeretnénk a nõ-
napot is megünnepelni, hóvi-
rág felfedezõ túrát szervezünk
és színházba is szeretnénk
még eljutni – foglalta össze

, a szervezõ
egyesület elnöke.

Az érdeklõdõknek
rendõr õrnagy beszélt a

mai világban elõfordulható

Vincze Jenõné

Tóth
László

veszélyekrõl és ezek meg-
elõzésérõl:

– Országos adatokat figye-
lembe véve Zalában nagyon jól
állunk, alacsony számú, de
még mindig elõfordul vagyon
elleni bûncselekmény. Meg le-
het elõzni, hogy áldozattá
váljunk! Nem csak a saját dol-
gainkra kell figyelni, hanem
egymásra is. A trükkös lopások
elsõsorban az idõsebb korosz-
tályt érintik, amikor pénz ki-
csalása érdekében bizonyos

történetekkel keresik fel a
hiszékenyebb, jóindulatú ge-
nerációt. Ezek az esetek szinte
teljesen megelõzhetõek azzal
az egy mondattal, hogy ide-
geneket nem engedünk be a
házunkba. Legyenek bármi-
lyen jól szituáltak, ha nem tud-
ják magukat hitelesen igazolni,
ne nyissunk ajtót! Egy alapvetõ
bizalmatlanságra sajnos szük-
ség van, hogy ezt a fajta bûn-
cselekményt megelõzzük.

Pataki Balázs

Tóth László: – Idegeneknek ne nyissunk ajtót!

Az egyházi böjt elsõ vasár-
napját megelõzõ szombaton,
február 13-án nagy volt a ké-
szülõdés a kultúr-
házban. Az idõ is kegyes volt
hozzánk. Elkészítettük a kisze-
bábot és a falu apraja-nagyja
boldogan öltözködött be a
sokféle jelmezbe. Volt kisbí-
rónk is, akinek vezetésével
ebéd után népes csapat indult
el a kultúrháztól a faluba.

Civilek is jöttek velünk kel-
lõen felszerelkezve, nagy csin-
nadrattát csapva, hogy akik
otthon maradtak, azok is kijöj-
jenek az utcára. A kisbíró ki-
dobolta a falu híreit, a farsangi
szokások eredetét és az intel-
meket az elkövetkezendõ böjti
hetekre. Utunk során a helyiek
egy kis melegítõ itallal is szol-

vöcköndi

Farsangi maskarázás Vöcköndön

gáltak a kiszáradt torkunkra.
Végigcipelvén végsõ útján a
kiszebábot a faluban, azt a
kultúrház udvarán elégettük,
reménykedve, hogy a telet már
végleg elûztük.

A falu asszonyai sokféle
szép fánkkal, süteménnyel, for-
ralt borral, teával vendégelték
meg az elfáradt csapatot. A
napot estébe nyúló beszélge-
tés, tánc és éneklés zárta, az
eseménybõl az elszármazott
rokonok, vendégek is nagy
örömmel vették ki a részüket.

Köszönjük mindenkinek,
aki bármilyen módon hozzá-
járult, hogy ezt a hagyományt
megint meg tudtuk tartani.

Vöckönd község
Önkormányzata,
Lukács Lászlóné

A maskarázók kiszebábbal járták végig a falut.

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

Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

@

INDULÓ

KÉPZÉSEK

HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA

E-00803/2014/A002

TARGONCAVEZETÕ
E-00803/2014/A001

EMELÕGÉP-KEZELÕ
E-00803/2014/A003

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELÕ

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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Alsónemesapátiban a Ma-
gyar Vöröskereszttel együtt-
mûködve immár több éve
rendszeres program a véradás.

2016. február 19.-én sör-
virsli retro menü várta a je-
lentkezõket. A 14 donort aján-
dékkal lepte meg a vezetõség.

– Egészségügyi dolgozó-
ként fontosnak tartom ezeket
az alkalmakat. Munkám során

a Zala Megyei Kórház inten-
zív osztályán nap mint nap
szembesülök vele, hogy a vér
életeket menthet. Ez egy ön-
zetlen segítségnyújtás mások-
nak, olyan gesztus, amely
mindenképpen megbecsü-
lést érdemel! Köszönet érte!”
– nyilatkozta

polgármes-
ter asszony.

Pereszteginé
Cziráki Katalin

Véradás Alsónemesapátiban

Minden településen fontos,
hogy különbözõ korosztályai
összetartó közösségeket alkos-
sanak, így az ott élõk szabad-
idejükben tartalmasan kapcso-
lódhatnak ki. elõ-
ször az Ifjúsági Egyesület kezd-
te el bontogatni szárnyait,
majd megalakult a

, s a is
közös programokon törik a
fejüket.

– Tavaly még nem volt anya-
gi forrásunk önálló programok
szervezéséhez, így jobbára az
önkormányzat rendezvényei-
nek lebonyolításában segéd-
keztünk. Szilveszterkor batyus
bált rendeztünk, február 27-én
hagyományõrzõ programként
a nyugdíjasokkal disznótoros
vacsorát tartottunk. Kóstoló
jelleggel paradicsomos káposz-
tát fõztünk, hurkát töltöttünk.
A hagyományos gyermeknap,
Márton-nap, szüreti felvonulás
mellett készülünk a májusfaál-
lításra, augusztus 20-án kenyér-
sütést szeretnénk – taglalta

, aki tavaly nyáron
vette át az elnöki teendõket a
már több éve mûködõ egyesü-
letnél. Aki adója 1 százalékát
a Kispáli Ifjúsági Egyesület
számára kívánja adni, a kö-

Kispáliban

kertbarát
közösség szépkorúak

Nagy Zsolt

A civil szervezetek fontossága
Meglévõ és alakuló egyesületek Kispáliban

vetkezõ adószámot használja:
18295689-1-20.

Kispáliban nemrég még a
legszebb kertek versenyeztek
egymással, most a tulajdono-
sok, növénytermesztés iránt
érdeklõdõk a közös hobbijuk-
nak köszönhetõen alapították
meg a

:
– Alakulóban van az egye-

sület, jelenleg 12 tagot számlá-
lunk. Azért is lenne jó, ha az
idõsebbek is csatlakoznának
hozzánk, mert õk tudják leg-
jobban, hogy milyen növény
marad meg az itteni talajon. A
fiataloknak a környezettuda-
tosságot szeretnénk bemutat-
ni. Fõ célunk a környezet vé-
delme, a közterületek tisztán-
tartása, virágosítása. Jövõbeni
tervünk, hogy a focipálya mel-
lett közösségi kertet alakítsunk
ki. Az itt megtermelt zöldsé-
geket, gyümölcsöket a telepü-
lés rendezvényein is fel tudjuk
használni, nagyobb mennyiség
esetén pedig értékesíteni. Sze-
retnénk szakkiállításokra, is-
meretterjesztõ túrákra menni,
népszerûsítenénk a kertészke-
dést és szakembereket hív-
nánk a különbözõ témájú elõ-
adásokhoz. Tavasszal szeret-

Kispáli Kertbarát Egye-
sületet

nénk megszervezni a már ha-
gyományos köztisztasági napot
és húsvéti készülõdést is ren-
dezünk – árulta el

az egyesület terveivel
kapcsolatban.

Fontos, hogy a szép kort
megért kispáliak a munkás
évek után is megtalálják közös-
ségüket, kortársaikat. Õket az
alakuló Nyugdíjas Klubba vár-
nak kikapcsolódni.

korábban több szerve-
zõi feladatot is elvállalt Kis-
páliban, most az új közösség
verbuválását bízták rá:

– Akkor jó egy faluban élni,
ha vannak programok, a tele-
pülés akkor megy valamire, ha
van egyesülete. Legyen az
sport, ifjúsági vagy nyugdíjas.
Kispáliban ötven-hatvan körül
vagyunk nyugdíjasok és hát ki
ér rá minderre? A nyugdíjas!
Gyakran fõzünk az itteni ren-
dezvényeken és részt vettünk a
zalaegerszegi Vadpörkölt Fesz-
tiválon is. Minden évben meg-

Kocsis
Viktória

Szabó Ist-
vánné

tartjuk a batyus pótszilveszte-
rünket, ahol mindig jókat be-
szélgetünk. Különbözõ témájú
elõadásokat szerveznénk, aho-
va mezõgazdászt, orvost, diete-
tikust hívnánk. Gyûjtjük már a
libatollat, hogy novemberben
tollfosztásra hívjuk az asszonyo-
kat. Minden hónapra szeret-
nénk legalább egy programot
– fejtette ki az elképzeléseket a
leendõ egyesület szószólója.

Kispáliban február 27-én
disznótoros rendezvényt tar-
tottak, ahol mindhárom egye-
sület tagjai kivették a részüket
a feladatokból. A lakosságot az
önkormányzat is állandó prog-
ramokkal várja: az Ifjúsági Klub
szobájában péntek délelõttön-
ként Baba-Mama Klubot tar-
tanak, januártól szombaton-
ként négy órától alakformáló
nõi torna indult.

Az önkormányzat valameny-
nyi egyesület mûködését 100
ezer forinttal támogatja.

Pataki Balázs

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •Bérfõzés Kereskedelmi fõzés Palackozás

A fõzési díj szeszadóval együtt 1500 Ft/l

Nálam az 50-60 l pálinkának a fõzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.

Mert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendõ megrendelõimet:

Farkas Tibor pálinkafõzõ mester

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Nem kell a következõ nyomtatott számára várnia,
ha a laptól megszokott érdekes, kényes témájú cikkekre
kíváncsi. Elég, ha rákattint honlapunkra:

A cikkek oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

Zalatáj

www.zalatajkiado.hu
facebook

Zalatáj naponta!

Február 27-én disznót vágtak. A munkából valamennyi egye-
sület tagjai kivették a részüket.
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Az önkormányzat szervezé-
sében február 6-án részt vet-
tünk a .
A program sokakat vonzott, a
jelentkezések elfogadásának
csak a busz 40 fõs kapacitása
szabott gátat. A megérkezést
követõen ki-ki egész napos sza-
badprogram keretében ismer-
kedett a sok látnivalóval, meg-
csodálhattuk az utcákon cso-
portosan sétáló busókat, volt
lehetõség megkóstolni a helyi
étel- és italkülönlegességeket
is. A mohácsi busójárás hatna-
pos rendezvénysorozat, az idén
február 4-9. között került meg-
rendezésre. A mohácsi soká-
cok messze földön ismert tél-
temetõ, tavaszköszöntõ nép-
szokásának, a busójárás idejét
a tavaszi napfordulót követõ
elsõ holdtölte határozza meg.

mohácsi busójáráson

Busójáráson a nagypáliak

Emlékezetes kirándulás volt.

Mohácson a hagyomány
eredetét a törökûzés legendá-
jával is magyarázzák. Eszerint
akkoriban a mohácsiak csak a
megszállók által igen félt Mo-
hács-szigeti mocsárvilágban
tudtak menedéket lelni, ahon-
nét megelégelve a rabigát, ijesz-
tõ álarcokba öltözve, maguk ké-
szítette zajkeltõ eszközökkel,
fa fegyverekkel az éj leple alatt
csónakokkal átkeltek a Dunán.
A viharos éjjelen az éktelen
zajra felriadó oszmánok az ör-
dögi pofájú szörnyeket látva
fejvesztve menekültek Mo-
hácsról.

A mohácsi busójárást 2009
õszén az UNESCO az embe-
riség szellemi, kulturális örök-
ségének részévé nyilvánította,
2013-tól pedig hungarikum-
nak is számít. A szombati ren-

dezvények több helyszínen zaj-
lottak, a szerb templom, a bu-
sóudvar, a Kóló- és a Széchenyi
tér színpadjain egymást érték
a tánccsoportok, busócsopor-
tok bemutatói, de a nap fény-
pontja a busólakodalmas volt.
A menet a busóudvartól in-
dult, a színes kavalkád a há-
zasulókkal és a násznéppel a
Bensheim térig vonult, majd a
kompkikötõ érintésével tért
vissza a Széchenyi térre, ahol
fergeteges lakodalmas vette
kezdetét, még a bámészkodók
is rophatták.

Az utcákon járva láttunk
jankeléket is, ezek a marcona
alakok a hagyomány szerint
rongyokba öltözve, hamuval,
liszttel töltött zsákjukkal kísér-
ték a busókat, megvédve õket
az utca népétõl. A fõtérre már
begördítették az ágyút, elké-
szült a hatalmas máglya is, me-
lyen nagy népünnepély kere-
tében, közel 1000 busó részvé-
telével táncolva, bolondozva
farsangvasárnap égetik el a te-
let jelképezõ koporsót. Ez a
szimbolikus télûzés a húsha-
gyókeddi zárónapon is megis-
métlõdik: az éj közepén elham-
vadó parázs egyúttal a farsan-
got is búcsúztatja. Bár mi ez
utóbbiakat már nem láthattuk,
így is felejthetetlen élményben
volt részünk, emlékezetes ma-
rad számunkra ez a kirándulás.

Gyûrûs község önkormány-
zata az elmúlt idõszakban lét-
rehozta saját honlapját, mely
tervezetten egy hónapon belül
teljesen aktív lesz. A honlapon
bemutatkozik a település, ér-
dekes hírek és újdonságok
lesznek mindenki számára el-
érhetõk. A legnépszerûbb vi-
deo megosztó portálon január

Fejlesztési tervek Gyûrûsön

óta látható a Gyûrûs községrõl
szóló, 7 perces, drónnal felvett
film, amit már több százan
megnéztek.

A február 11-én tartott tes-
tületi ülésen a képviselõk a
2016 évi pályázati lehetõségek-
rõl is tárgyaltak. Döntés szü-
letett, hogy a Vidékfejlesztési
Program keretében pályázato-
kat nyújtanak be a település
egyedi szennyvízkezelésének
megoldására, a külterületi
utak karbantartására, a temp-
lom felújítására.

– A képviselõ-testület tá-
mogatja a településünkön
beruházni kívánó vállalko-
zásokat, ezért részükre kedvez-
ményes áron biztosítunk te-
rületet. A START közmun-
kaprogramra is nyújtottunk be
pályázatot, ahol 6 fõ részé-
re kívánunk egy éven keresz-
tül munkát biztosítani –
mondta polgár-
mester.

Bertalan Tibor

Gyûrûsi falurészlet…

A megbeszélt idõpontra
értem oda. Csilla kinyitotta
az ajtót, majd el is kezdte: a
férjem nem érti, miért kell a
konyhát lecserélni. Bezzeg,
ha a konyhában is lenne fi-
gyelmeztetõ lámpa, mint az
autónkban, hogy sürgõsen
látogasson el a szervizbe. Ne-
kem is egyszerûbb dolgom
lenne. Hát igen, a konyhát
látva valószínûleg a szerviz-
ben megállapítanák a hiba
okát: túl kevés a hely és
ezért a konyha túlterhelt,
csere szükséges – tettem
hozzá.

Azt mindenki azonnal be-
látja, hogy ha egy autóra túl
sokat kell költeni, megérett
a cserére. Az is természetes,
ha nyaraláskor a családfõ
egyre idegesebben próbálja
elhelyezni a sok csomagot,
majd a végén kijelenti, kell
egy nagyobb autó, mert már
nem férünk el. Pontosan,
nálunk is ez a probléma, a
gyerekek már nagyok, a hét-
végén jönnek haza. Persze
ilyenkor többet kell fõzni,
mert próbálok nekik cso-
magolni is. Muszáj, hogy
egyenek valami normálisat
hét közben is, mert tudja,
milyenek – teszi hozzá mo-
solyogva.

Azt nem tudom meg-
ígérni, hogy hamarabb fog
megfõni az étel, de hogy
egyszerûbb és gyorsabb lesz
a fõzés, azt igen. Így több
idõ marad a családra és
nem csak rohanásból áll a
hétvége.

Van is pár jó ötletem, lát-
ványterven fogom megmu-
tatni Önnek. Így látni fogja,
hogyan lesz egy jó kony-
hája, aminek a férje is örül-
ni fog.

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

A férjem nem érti…
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Minden ember különleges,
egyedi. Az elsõ találkozás, az
elsõ kép meghatározó lesz ró-
lunk, azon nagyon nehezen tu-
dunk már változtatni.

A divat megvehetõ, a stílust
tanulni kell – mondta február
17-én az kul-
túrházban összegyûlt asszonyok-
nak stílus-
kommunikátor, a Munkácsy
Szakközépiskola volt tanára.
Ha divatot emlegetünk, a di-
vatba jött ruhaviseletek, éksze-
rek, smink stb. jutnak eszünk-
be, amit valaki útjára indít. A
kifutókon megjelenõ új tren-
dek, irányzatok gyakran felhá-
borodást váltanak ki belõlünk
– „Ezt aztán fel nem venném!”
–, majd meglátjuk a celebeken,
késõbb az üzletekben, és mi
beletesszük kosarunkba a di-
vatos cuccot, megszokjuk.

alsónemesapáti

Krajczár Béláné

A divat és én
A divat jön-megy, de ne-

künk meg kell találnunk az al-
katunkhoz, természetünkhöz
illõ ruhát. Ehhez ki kell alakí-
tanunk alapruhatárunkat. Le-
gyen a szekrényünkben egy
fekete kosztüm, hozzá nadrág.
A fehér blúz kiegészítõkkel
megbolondítva minden alka-
lomra felvehetõ. És az örök
klasszikusból, a kis fekete ru-
hából, más-más blézerrel, egy
rátét gallérral, sállal, övvel, ék-
szerrel új ruhát varázsolha-
tunk. Ki hitte volna, hogy a va-
lamikor botránykõnek számító
farmerdzseki egy mai nõ alap-
ruhatárába tartozhat! Az aktuá-
lis divatnak megfelelõen egy-
egy színes blúz, kabátka,
egyéb kiegészítõ vásárlásával
megújulhatunk ruhatárcsere
nélkül is. Ehhez természetesen
ismernünk kell alkatunkat, elõ-

nyeinket, hátrányainkat – pl.
mit rejtsünk el –, de legfõ-
képpen önmagunkat, mert a
stílusunk nem egyenlõ azzal,
hogy milyen ruha van rajtunk.
Kisugárzásunk belülrõl fakad,
s kihat gesztusainkra, megje-
lenésünkre, arra, ahogy vise-
lünk egy ruhát, egy táskát.

stíluskom-
munikátor, zalaegerszegi üzlet-
asszony, nemcsak praktikus ta-
nácsokkal látott el bennünket,
hanem gyakorlatiasan rajtunk
mutatta be a változtatás lehe-
tõségeit. Pillanatok alatt gard-
róbbá alakult az elõadóterem,
s a Pink Molett Divat kollek-
cióját kipróbálhattuk magun-

Tánczos Mónika

kon. Érdekes volt látni ugyan-
azt a ruhadarabot más-más al-
katú, korú, személyiségû nõ-
társunkon, és amit eddig elõny-
telennek tartottunk, azt némi
ravaszsággal mégis csinossá
változtatták.

Idén pasztell színek vesz-
nek körül bennünket, a mele-
gebb rózsaszín és a hidegebb
halványkék tökéletes összhan-
got teremtenek, a nyugalmat,
a harmóniát szimbolizálják.
Hölgytársaim, ruhatárunkat –
akár egy új táska erejéig – e
két szín egyikével vagy együt-
tesével egészítsük ki, hogy di-
vatosak legyünk!

Fábiánné Simon Klára

Érdekes kezdeményezés volt…

Az Észak- Nyugat Zalai Kistérségi Társulás és Kispáli Község
Önkormányzata

rendez, melyre tisztelettel hívjuk!

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

állított elõ.

13.00 -14.00 óra: borminták átvétele
14.00 órától: borbírálat
16.00 óra: szórakoztató programok
17.00 óra: eredményhirdetés
17.30 óra: vacsora
A résztvevõk a borversenyen elért fokozatú oklevelet vehet-
nek 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!

2016. április 9-én (szombaton) 14,00 órától

Helye: Kispáli, Községháza

termelõi borversenyt

(József A. u. 40.)

Program:

A felvétel a tavalyi borversenyen, Egerváron készült.

Meghívó!
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Minden hónap harmadik
szerdáján találkoznak a

tag-
jai, akik január 20-án jó han-
gulatú pótszilveszterrel kezd-
ték az évet. Február 17-én ré-
gi utazási képekkel nosztal-
giáztak és minden hónapra
terveznek legalább egy össze-
jövetelt.

– Nagyon régen volt már
ilyen vidám pótszilveszterünk,
mint az idén, ahol Varjasi Gá-
bor zenéjére nagyot mulat-
tunk. Következõ programun-
kon – március 16-án – Szeghy
Csaba és Kürnyek Róbert

Nemes-
apáti Nyugdíjas Egyesület

Havonta összegyûlnek Nemesapáti nyugdíjasai
atyák mesélnek a fatimai za-
rándokútjukról és mellette a
nõnapot is megtartjuk. Április-
ban lesz az éves beszámolónk,
valamint Pesti Tímea pszicho-
lógus tart elõadást a korral
járó témákról. Májusban Ve-
lem és Novákfalva üdülõfalu a
cél, oda szervezünk egynapos
kirándulást. Júniusban Halász
Elemér tart a gyümölcster-
mesztésrõl szabadtéri elõadást,
júliusban zalaszentgróti fürdõ-
zést tervezünk, azt követõen
közös piknikezés, névnapozás
lesz. Augusztusban, a nagybol-
dogasszonyi búcsúkor elme-

gyünk a sümegi templomba,
szeptemberben Keszthely vagy
Badacsony lesz az úti célunk.
Idén is részt veszünk a szep-
temberi szüreti felvonuláson,
októberben megtartjuk az
idõsek napját. Novemberben
szeretnénk meglátogatni a

Griff Bábszínházat és ismét
megtartjuk a karácsony elõtti
imahetet, illetve megünnepel-
jük a névnaposainkat is – so-
rolta a jövõbeni programokat
a nyugdíjasok szószólója, Né-
meth Rózsa.

Pataki Balázs

Jó hangulatban telt a pótszilveszter is.

Szekcionált garázskapuk

Közvetlen a gyártótól szekcionált garázskapuk,

motorral beépítve.

Magas minõségben,kedvezõ árakon,azonnali határidõvel.

Térítésmentesen cégünk visszahívja Önt.

Régebbi billenõkapuk motorizálása.

Információ, árajánlat:

www.intertor.at • 06 30 249 90 92

Intertor Austria

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!

Ha elolvasta, adja tovább!

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a

, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!
www.zalatajkiado.hu-ra

Hónaptól hónapig…
XIII. évfolyam 8. szám

2012. augusztus

Kistérségi havilap
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megyei közéleti havilap

Fizessen elõ a Zalatájra!
Olvassa az idén lapot, amely minden

hónapban, a harmadik csütörtökön
jelenik meg!

Kényes témák, amikkel csak a Zalatáj
foglalkozik.

Fizesse elõ, így biztosan megkapja!
Elõfizethetõ: szerkesztõségünkben

(akár telefonon, faxon, vagy e-mailon)!

Elõfizetési díjak:
1 hónapra 190 Ft, 1/4 évre 570 Ft,
1/2 évre 1.140 Ft, 1 évre 2.280 Ft.

27 éves

A Zalatáj megvásárolható
ügyfélszolgálatunkon is

(Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B.)
hétköznapokon 8-tól 14 óráig.

Elérhetõségeink:
Zalatáj Kiadó,

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
E-mailon: zalataj@zelkanet.hu

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

Áruvásárlási hitel kedvezõ
feltételekkel!

Zalalövõ, Széchenyi u. 6.; tel.: 30/621-31-45; email: salla-comp@zalalovo.hu

www.zalalovo.hu/salla-comp

Telefonos hibabejelentés, információ:
minden hétköznap 16-20 óráig: 30/621-31-45

Nyitva tartás:

Szerda

Péntek

Szombat

16-18-ig

16-19-ig

8-13-ig

Minõség – – Meggyõzõ ár!Megbízhatóság

Notebook szervizpont!

www.zalalovo.hu/szolgaltato/salla-comp

Új és használt számítógépek széles választéka!
Számítógép összeállítása alkatrészekbõl, bõvítése – az Ön igénye szerint!

Notebook számítógépek javítása!

Ajánlott konfiguráció:

www.bestbyte.hu

Táblagépek, notebookok széles választéka: Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Packard Bell, Samsung!

És még sok minden más, minden hónapban új akciókkal!

Szórakoztató és háztartási elektronikai termékek széles választéka

Gigabyte F2A55M-HD2 alaplap, AMD A 6 5400K FM2 CPU,
4 GB DDR3 Ram, 500 Gb WD HDD, LG DVD-RW, 400 W Ház

Gigabyte B75-M D3H alaplap, Intel Core i3-3240 3.4 GHz CPU,
8 GB 1600Mhz DDR3 Ram, 1 Tb HDD, LG DVD-RW, 400 W Ház,

ASUS R7 240 2 GB DDR3 VGA

67.900 Ft

123.990 Ft

Háztartási gépek – a legjobb
márkák, a legjobb áron!

Üzletünkben átveheti, vagy házhoz szállítjuk!
Használt számítgépek!

Minden héten „õrült ár”-as akció! Hívjon!

Pl.: LENOVO 100 80MJ006LHV 15,6"/Intel Celeron N2840
2,16GHz/4GB/500GB/fekete notebook

Dell Vostro 3558 15,6"/Intel Corei3-4005U 1.7GHz/4GB/
1TB/GF820M 2GB/DVD-RW fekete notebook

79.999 Ft
ASUS X554SJ-XX027D 15,6"/Intel Celeron N3150/4GB/1TB/
GeFoce 920M 1GB/DVD író/fekete notebook 94.999 Ft

137.999 Ft
ZOPO 350 4GLTE - DUAL SIM fekete okostelefon 44.999 Ft
Samsung 40"UE40J5000AWXXH LED TV 84.999 Ft

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

•
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A HarmonikÁcs Együttes
magyarnóta mûsora

(templomnál)
Telefon:

E-mail:

Hagyárosbörönd, Fõ út 37.

06-20-336 5202

kocsishuszonhat@freemail.hu

Mûsorunk megrendelhetõ.
Kérésre „házhoz megyünk”!

2016. február 4.-én tartot-
tuk a „Télûzõ” vidám farsangi
rendezvényünket az

.
Hagyomány, hogy a gyerekek
szüleit, nagyszüleit is meghív-
juk az alkalomra. Jelmezes,
ritmushangszeres felvonulás-
sal, télûzõ mondókákkal, da-
lokkal búcsúztatjuk a telet és
csalogatjuk a tavaszt. Zenés,
mozgásos, táncos játékokat
mutattunk be az érdeklõdõk-
nek. A rendezvény alatt tréfás
ügyességi feladatokkal, játékos

alsóne-
mesapáti Maci óvodában

Csudajó a Maci oviba járni!
Télûzõ farsang Alsónemesapátiban

versengésekkel fokozzuk a jó
hangulatot. A vigalom napján
ovisaink apró tombolatárgya-
kat is nyertek.

A rendezvényhez köszön-
jük az önkormányzat és a szü-
lõk támogatását!

Maci óvodánk 2016. már-
cius 5.-én tartandó nyílt napon
színes meglepetésprogramok-
kal várja az új óvodásokat és
szüleiket!

Szeretettel várunk mindenkit!

vezetõ óvónõ
dr. Kremznerné André Ildikó

Vidám farsangi rendezvényen búcsúztatták a telet.

Február 6-án a település
már több mint egy éve össze-
tartó csapata, a

szervezett farsangi
bált, melyre a falu apraja-
nagyja ellátogatott.

– Januárban tortával ünne-
peltük meg az 1 éves szüle-
tésnapunkat. Jól összekovácso-
lódott a csapat és tavaly min-
den hónapban volt olyan prog-
ram, amit szerveztünk vagy
segítettünk megrendezni. A
faluból is egyre többen ér-
deklõdnek a rendezvényeink
iránt, a farsangi bálunkra is
sokan jöttek. Idén sokan be-
öltöztünk és ötletes, mókás
jelmezekben múlattuk az idõt
– árulta el

, a szervezõk egyike,
aki a jövõbeni programok kap-
csán a nõnapot említette meg,

Nemesapáti
Baráti Kör

Fehérné Simon
Piroska

Igazi csapattá értek

aminek megünneplését a fér-
fiakra bíznák.

A több mint harminc fõs
tagság idén is szeretne kirán-

dulni, így a környékben való
barangolás mellett tervben
van egy szervezett buszos uta-
zás is. A férfiak pedig

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

olyannyira összekovácsolód-
tak, hogy már most tervezik a
májusfaállítást.

Pataki Balázs

Jó hangulatban telt a farsangi bál.
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www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo

Tel: 0692/351-320

Lazítson, pihenjen a

Lenti Termálfürdõben!

Felnõtt belépõ: 1 600 Ft

Gyermek belépõ :

Hétfõtõl - péntekig: INGYENES!

Hétvégén és ünnepnapokon: 800 Ft

(0-14 éves korig)

Kombinált belépõ : 2 500 Ft(minden medence + szaunavilág)

Vörös tojótyúkok

További információ: 06/30-682-3217 30/8510452•

Akció
Zalaszentgrót piac

2016. március 19., 10 órakor

Házhoz szállítva
10 db-tól

600 Ft/db
700 Ft/db


