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Vidra,
az Év emlőse

Vidra,
az Év emlőse

Zete 1920 Hagyományõrzõ Egyesület

Eladó egerszegi lakás a belvárosban
Zalaegerszegen, a belvárosban, a Mikes Kelemen utcai 3 emeletes,

blokktéglából épült társasházban 56 m -es ,2 földszinti
tehermentes lakás (2 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, pince, tároló) eladó.

A közelben áruház, gyógyszertár, orvosi rendelő, buszmegálló található.
A közművek (gáz, víz, villany) rendezett állapotban.

Érdeklődni lehet a es30/235-4814-
vagy a es telefonon lehet.30/410-5684-

Húshagyókedd előtti szom-
bat d -élután nagyszabású gála
műsor és fogadás keretében ke-
rült sor a Vasboldogasszony
Községi Népdalkör Egyesület
25 éves jubileumának megün-
neplésére.

A népdalkör 1994 decembe-
rében alakult, kezdetben női
k -órusként, jelenleg pedig ve
gyeskarként működik, és mind-
két korosztály megtalálható ben-

25 éves a Vasboldogasszonyi Népdalkör Egyesület
ne, 17 fővel. Több fellépésen,
megmérettetésen részt vettek
már, így falunapokon, aratási
napokon, cséplőversenyen, me-
gyei, országos versenyeken. Je-
lenleg a március 21-én Vajda
József, id. Horváth Károly,
Pungor Antal emlékére tartan-
dó műsorra gyakorolnak, mely
Bocföldén kerül megrendezésre
majd, valamint a Sümegen áp-
rilis 25-én a Vass Lajos Nép-

zenei Szövetség által megren-
dezendő versenyre készülnek,
mivel bekerültek a közép-
döntőbe.

Az egyesület elnöke ifj.
Kálmán Imre, aki a szereplések
koordinálását, szervezését vég-
zi és büszke arra, hogy a Csoóri

Sándor Alapból saját kútfőből
p -ályáztak, és 3 citerát is nyer
tek, melyen az ifjabb nemzedék
kezdhette el a betanulást. Re-
pertoárjuk 40-50 dalból áll és
mindig az alkalomhoz illően vá-
lasztanak a fellépésekre belőlük.

Méltó módon ünnepelték a jubileumot.
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Eladó antik bútorok Zalaegerszegen
Egyedi gyártású 1920-as évek elején, az készült,
diógyökér intarziaberakású, kitűnő állapotban lévő

és (3 db) eladók Zalaegerszegen.tálaló vitrines szekrények

Együttes szobaberendezéshez kiválóan alkalmasak.
Ugyanitt nagyon jó állapotban lévő is eladók.koloniál bútorok

Érdeklődni a -es,30/235-4814

vagy a -es telefonon lehet.30/410-5684

A népdalkör vezetője id. Kál-
mán Imréné, aki elmondta, hogy
egyesületté 1998-ban alakultak
és az önkormányzat támogatja
őket. A népdalok gyakorlására
minden héten szakítanak időt,
legalább másfél órát énekelnek.
Gondot fordítanak a különböző
fellépő ruhákra is, hiszen válto-
zatosságukkal is a helyi nép-
művészeti hagyományt támo-
gatják. Hímzett ruháikat helyi
varróasszonyok készítik, melyek-
ben dominálnak a földszínek, a
hetési motívumok, illetve hor-
danak kékfestő anyagból ké-
szülteket is.

Németh Zsolt polgármester
nagy örömét fejezte ki, hogy a
tavaly 30 éves sportkörhöz a
Népdalkör is csatlakozott jubi-
leumával, így elmondható, hogy
a civil kezdeményezéseknek és
összefogásnak rendkívül fontos
szerepe van a falu életében.

A rendezvény kezdetén egy
perc néma felállással emlékez-

25 éves a Vasboldogasszonyi Népdalkör Egyesület
tek meg a jelenlevők az elhunyt
kórustagokra ifj. Kálmán Imre
elnök felhívására, majd ismerte-
tő hangzott el a népdalkör ered-
ményeiről és kórusvezetőiről.

Pácsonyi Imre, a Zala Me-
gyei Közgyűl -és alelnöke kö
szöntőjében rámutatott arra,
hogy a magyar kultúra kereté-
ben az élő énekelőadás fontos,
előtérbe kell állítani. Megala-
pozza egy-egy falu identitását,
hogy közös történetekkel ren-
delkezik, ezek kötnek össze
bennünket, egy énekegyüttes
közös küldetéstudata pedig va-
lóban összekovácsolja a közös-
séget. Sok sikert kívánt a kö-
vetkező jubileumra és ifj. Hor-
váth Károly szakmai vezetőnek
a lámpás továbbvitelére.

A rendezvényen számos ki-
emelkedő megh -ívott kapott fel
lépésre lehetőséget, mely a
hallgatóság körében hatalmas
tetszést aratott.

A Népműv -észet Ifjú Meste
rei közül hárman is részt vettek

az ünnepségen. Maczkó Mária
népdalénekes, egyetemi tanár,
Széles András citeraművész, a
Magyar Kultúra Lovagja, tanár
és a népdalkör szakmai veze-
tőjének felkért ifj. Horváth Ká-
roly népzenész, brácsás. Mind-
hárman szólókkal is szerepeltek
a műsorban.

A gálaműsorban az -ünne
pelteken és ifjú citerásain kívül
fellépett a Rozmaring Tánccso-
port Csarimóci táncokkal, a -
tári Pávakör szatmári népda-
lokkal brácsa és citera kíséret-

tel, a Mézes Patkó Népdalkör
Zalaszentgrótról sárközi nép-
dalokkal, ifj. Horváth Károly
katonadalokat adott elő, Maczkó
Mária turai népdalokat és val-
lásos nép énekeket, míg Szélesi
András nagyecsedi nótákat ci-
terázott és galgamenti dallamok
is felcsendültek. Végül a hall-
gatóságot megénekeltették a
Szép Zalában című népdallal. A
fellépők és az ünnepelt meg-
ajándékozására is sor került. Az
est fogadással zárult.

Ódry V.

A gálaműsorban több vendégelőadó fellépett.

Az idei év már a negyedik,
amikor a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal (NAV) külön kérés nél-
kül készíti el több millió ember
személyijövedelemadó-bevallá-
si tervezetét. A folyamat tehát
automatikus, éppen ezért nem
kell a kedvezményekre jogosító
igazolásokat beküldeni a NAV-
hoz és nem kell kérni a hivatalt
a bevallás tervezetének elké-
szítésére sem.

Az szja-bevallási tervezet a
tavaly megszerzett jövedelmek-
ről szóló kimutatás, amit a
munkáltatók, kifizetők által év
közben megadott adatokból

A NAV nem kér igazolást a tervezethez

állít össze a NAV. A hivatal
kiszámítja a jövedelmet terhelő
adót, számításba veszi az év
közben levont adóelőleget és az
év közben igénybe vett kedvez-
ményeket. Akinek nincs ügy-
félkapuja, az adóbevallási ter-
vezetének postázását március
16-án éjfélig kérheti, akár SMS-
ben is. Az elkészült tervezete-
ket a NAV tértivevényesen áp-
rilis 30-áig küldi el postán az
igénylőknek.

Azoknak, akik a tervezet
adataival egyetértenek és nem
kell azt kiegészíteniük egyéb
olyan adattal, ami az adókötele-

zettséget érinti, nem kell ten-
niük semmit – az egyéni vállal-
kozókat, az áfás magánszemé-
lyeket és a mezőgazdasági ős-
termelőket kivéve – ugyanis a
tervezetből 2020. május 20-án
automatikusan bevallás lesz.

Azoknak viszont, akik sze-
reztek tavaly olyan jövedelmet
(például ingatlan-bérbeadásból
származó jövedelem), amiről a
NAV-nak nincs tudomása, vagy
jogosultak olyan kedvezményre
(első házasok kedvezménye,
betegségek után járó személyi

kedvezmény, családi kedvez-
mény), amit év közben nem ér-
vényesítettek és ezt most a be-
vallásban egy összegben igé-
nyelnék vissza, a bevallási ter-
vezetet maguknak kell módosí-
taniuk a rendelkezésükre álló
igazolásaik alapján, vagy önál-
lóan kell a bevallást elkészíte-
niük május 20-áig.

A kedvezményre vonatkozó
igazolást, mint például a sze-
mélyi kedvezményre való jogo-
sultságot alátámasztó orvosi iga-
zolást, nem kell beküldeni a NAV-
hoz, azt az adózónak kell meg-
őriznie az elévülési idő végéig.

NAV Zala Megyei Adó- és
Vámigazgatósága
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Kispáli idén egy hagyomány-
őrző disznótoros kolbásztöltő ver-
sennyel csatlakozott a Kultúrhá-
zak éjjel-nappal rendezvénysoro-
zathoz. A február 15-én megtar-
tott program célja az volt, hogy
megismertessük a népi kultúrá-

A közmédiában is szerepeltek
Kolbásztöltő verseny Kispáliban

A népi kultúrához tartozó munkafolyamatokat is felelevenítet-
ték.

hoz tartozó munkafolyamato-
kat, felelevenítsük a disznóvá-
gás és feldolgozás hagyományát.

A disznótoros ételeket a Kis-
páli Gasztroangyalai főzőcsa-
pat folyamatosan készítette a nap
folyamán. Az elkészült finomsá-

gokat délután meg is kóstol-
hatta a lakosság. A vendégek kö-
zül sokan saját készítésű süte-
ményeket hoztak a rendezvényre.

A kolbásztöltő versenyen a
két helyi csapatunk mellett za-
laegerszegi, budapesti és báta-
széki csapatok is indultak. Utób-

biak egy héttagú cigányzenekart
is hoztak magukkal, akik bizto-
sították a tradicionális hangulatot.

A kolbászhús alapanyagot
minden csapat megkapta, de
egyéni ízlés szerint, saját recep-
tek alapján fűszerezve készítet-
ték el. A gasztronómiai prog-

ram mellett egy kiállítás is lát-
ható volt a községházán. A „Fa-
luházak – A közösségépítés múlt-
ja, jelene és jövője” című ki-
állítást építész nyi-Fülöp Tibor
totta meg. A nap eseményeiről
egy néhány perces riportban szá-
molhattunk be a közmédia kultu-
rális csatornáján, hiszen Kispáli
is közte volt annak az 5 határon
inneni és túli településnek, ahon-
nan a Kultúrházak éjjel-nappal
rendezvényeiről helyszíni tudósí-
tást közvetített a televízió.

Böde-Tóth Zsanett

Az elkészült finomságok…

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001

Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselők
továbbképzése

TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159
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Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Február 22-e a Magyar Pa-
rasport Napja, amelyhez kap-
csolódóan már harmadik éve
rendeznek érzékenyítő progra-
mokat országszerte a közneve-
lési intézményekben a Magyar
Paralimpiai Bizottság és a
Fogyatékosok Országos Diák-,
Verseny- és Szabadidősport
Szövetsége felhívására.

Idén először az önkormány-
zatok számára is meghirdetésre
került a Lélekmozgató elneve-
zésű program, amelyhez Kis-
páli is csatlakozott. A rendez-
vény fő célja a fogyatékkal élő
emberek társadalmi elfogadásá-
nak erősítése, a parasportolók
küzdelmekkel és sikerekkel teli
életének megismertetése.

A háromnapos rendezvény-
sorozatunkat úgy állítottuk
össze, hogy minden generáció
részt tudjon venni valamelyik
érzékenyítő programunkon. Ke-
rekesszékes sportolókról szóló
dokumentumfilmek vetítésével

Lélekmozgató programok Kispáliban
hangoltuk rá a résztvevőket az
eseményre, és lehetőség volt
különböző parasportok kipró-
bálására is. A gyerekek például
érzékenyítő jóga óra keretében
egy vezetett akadálypályán be-
kötött szemmel végighaladva
élhették át a látássérült embe-
rek helyzetét, az idősebbek pe-
dig vezetett túrán vettek részt.

Korosztálytól függetlenül ki
lehetett próbálni a boccia lab-
dajátékot, az ülőröplabdát, csör-
gőlabdát és az ülő asztalite-
niszt. A játékosok tesztelhették,
hogy mire képesek a megvál-
tozott képességeikkel. Megta-
pasztalták például, hogy a ta-
pintás és hallás szerepe meny-
nyire felerősödik, ha valaki
nem lát.

A programok összeállításá-
ban és a megvalósításhoz szük-
séges eszközök biztosításában a
Kispáli Szabadidő és Sport
Egyesület volt segítségünkre.

Böde-Tóth Zsanett

Az iskola 3. osz-egervári
tályának tartott KönyvtárMo-
zin a Cigánymesék közül a
Káló, a cigánylegény című
részt néztük meg. A diákok
ügyesen oldották meg a me-
séhez kapcsolódó foglalkoz-
tató füzetben a fejtörőket.

KönyvtárMozi iskolásoknak
Otthon pedig színezhetnek is
benne.

Osztályfőnökükkel, Paulo-
vicsné Török Cecíliával megbe-
széltük, hogy a kiadványban
szereplő másik két mesét is
megnézzük majd a tanévben.

B.K.V.

HIRDETÉSÉT feladhatja az
havilapban.Észak-Nyugat Zala

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

Hirde
ssen

nálu
nk !
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Sándorral együtt utazunk
az autóban.

Úgy gondoltam, ez jó al-
kalom lesz arra, hogy meg-
beszéljük mi történt vele az
elmúlt évek alatt. Sándor már
elmúlt 50 éves. Már akkor volt
mobil telefonja, amikor még
sokan azt se tudták, hogy mi
az. A munkájából adódóan fon-
tos volt, hogy bárhol elérjék.
Sokáig csak beszélgetésre hasz-
nálta, hiszen egy telefonhí-
vással mindent el lehetett in-
tézni. Azonban pár éve kényte-
len volt ő is beszerezni egy
okos telefont. Az elején so-
kat kellett küzdenie a készü-
lékkel, de aztán belejött.

Én vezetek, ő valakinek
üzenetet ír a telefonján. Min-
den betű beírásakor szorgal-
masan pityeg a telefon. Ré-
gen találkoztunk.

– Hogy van a család? –
kérdezem.

Sándor pityeg a telefon-
ján, egy pillanatra felnéz:

– Csilla most külföldön
tanul.

Pityeg tovább, majd foly-
tatja:

– Három hónap után volt
itthon.

Pityeg tovább a telefon…
– Gondoltam megbeszél-

jük mi történt, de alig tud-
tam vele beszélni, mindig a
telefonjával volt elfoglalva.
Ekkor egy pillanatra felnéz,
és elgondolkodva mondja:

– Nem értem, régen mi
nem voltunk ilyenek. Vala-
hogy volt időnk egymásra.

Majd tovább pityeg a te-
lefonján.

– Ezek a mostani fiatalok
csak az okos telefonjukat
nyomkodják állandóan – fa-
kadt ki Sándor –, alig lehet ve-
lük valamit megbeszélni.

Sándorra néztem és elmo-
solyodtam:

– Igen, ezek a fiatalok…
mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Ezek a fiatalok…

Az falufarsangon aegervári
Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár jóvoltából, az éves
könyvtári keretösszegünkből Fi-
gura Ede zenés gyermekműso-
rát kértük. Kicsik és nagyok is
jól szórakoztak az előadáson. Vic-
ces volt, és nagyon sok gyere-
ket bevont a produkcióba.

A jelmezversenyt óvodás, is-
kolás és felnőtt kategóriában hir-
dettük meg. Minden jelmezes
csokit és lufit kapott, de a do-
bogósok értékes díjazásban is
részesültek. Nagyon ötletes jel-
mezek készültek minden kor-
osztályban.

A helyi csoportok kulturális
műsora szórakoztatta az ér-
deklődőket. Az egervári táncos-
lányok legújabb koreográfiáját
láthattuk, akik most már 13-an
táncolnak. Majd az Együtt
Egervárért Egyesület A hivatal-
ban című bohózatot adta elő, és
természetesen táncoltak is
egyet. A tél elűzéseként elé-
gettük a kiszebábot.

Mindenkinek köszönjük a
fánk és a finomságok fel-
ajánlását, a zsűrizést és a tűz-
rakást.

B.K.V.

Falufarsang Egerváron

A Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár szervezésében
20 órás alapfokú okostelefon
használati tanfolyam zajlott az
egervári könyvtárban. A mo-
bilok használata mellett be-
állításokat, alapfunkciókat, ve-
szélyeket, hasznos alkalma-
zásokat is megismerhettek a
résztvevők. Kikapcsolódáshoz
és az egészséghez kapcsolódó
funkciókat is elsajátíthattak a
használók.

Köszönjük a színvonalas
oktatást Scheiber Veronikának.

B.K.V.

Hogyan használjuk az okostelefont

Scheiber Veronika a tanfolyam résztvevőivel.

Elérhetõségeink:

Telefon:
92/596-936,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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100 éves a Zalaegerszegi Torna Egylet
Látványos, tartalmas rendezvények a jubileumi évben

A munkacsoport tagjai a jubileumi logóval.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

2020-ban több fontos jubi-
leumra is emlékezik Zalaeger-
szeg közössége. 135 évvel ez-
előtt, 1885-ben-ben lett rende-
zett tanácsú (megyei jogú) vá-
ros a zalai megyeszékhely. 130
éve, 1890-ben vezették be a
városba a vasutat. 100 évvel
ezelőtt, 1920-ban alapították
meg elődeink a Zalaegerszegi
Torna Egyletet (ZTE). 100 év-
vel ezelőtt, 1920-ban szakította
el a történelmi Zala várme-
gyétől a trianoni békediktátum
Muravidéket és Muraközt. 85
évvel ezelőtt, 1935-ben rendez-
ték meg először a Göcseji He-
tet, a zalaegerszegi fesztiválok
elődjét. 35 évvel ezelőtt, 1985-
ben alapították a Zalaegerszegi
Városi Televíziót. 10 éves a
2010-ben létrejött helyi vál-
lalkozói klub.

Nem csak Zalaegerszeg, ha-
nem egész Zala megye sport-
barátai nagy várakozással te-
kintenek a 100 éves jubi-ZTE
leuma elé. Országos viszony-
latban is elismert klub a Zala-
egerszegi Torna Egylet, amely
számos válogatott, nemzetközi
szintű sportolót adott Magyar-
országnak.

Balaicz Zoltán polgármester
a jubileum kapcsán lapunknak
a következőket mondta:

– Száz esztendő alatt a lo-
kálpatrióta kötődés egyik szim-
bóluma lett a ZTE, melynek 18
szakosztálya 1920 és 2020 kö-
zött számos emlékezetes pil-
lanattal, örömmel, büszkeség-
gel, valamint legendás sporto-
lóval ajándékozta meg a várost
és a nemzetet. Bár az egyesület

100 év alatt jelentősen átala-
kult, több szakosztály meg-
szűnt, a sportágak önállósod-
tak, a legnagyobbak pedig kü-
lön vállalkozásokká alakultak,
a ZTE örökre Zalaegerszeghez
kötődik, ezért az önkormányzat
szeretne méltón emlékezni a
jubileumra. Ezért megalakult egy
munkacsoport, amely a városi
szintű kiadványokat és prog-
ramokat koordinálta. Emellett
természetesen a különböző
sportágak és klubok külön is
tartanak majd megemlékezé-
seket.

A munkát Vadvári Tibor
alpolgármester koordinálja, a
munkacsoport vezetője Velkey
Péter, a humánpolitikai osztály
vezetője. A sporttal foglalkozó
referensek – ésTörök András
Gyenese Richárd – is helyet
kaptak a munkacsoportban.

Fontos szerepe van Kocsár-
di Gergelynek Bodrogi Csa-és
bának is a két legnagyobb
szakosztály, a labdarúgók és a
kosárlabdázók képviseletében.

Az önkormányzat támoga-
tást biztosít az elképzelések
valóra váltásához, a jubileum
emlékezetessé tételéhez. Egy
reprezentatív albumot tervez-
nek, a kötet elkészítésének fel-
adatát a ZalatájEkler Elemér,
kiadó-főszerkesztője és Seres
Péter fotós-kiadványszerkesztő
kapta.

Velkey Pétertől, a munka-
csoport vezetőjétől megtudtuk,
hogy rendhagyó osztályfőnöki
órák is lesznek az iskolákban,
ezekre több, mint ötven egykori
ZTE sportolót nyertek meg.

Szakmai konferenciákkal is
készülnek a jubileum kapcsán.
Ezekben jelentős szerepe lesz a
Göcsej Múzeumnak, Kaján Im-
re Sümeginé Hor-igazgatónak,
váth Anita, Megyeri Anna és
Szényi Krisztina munkatár-
saknak.

A Zalaegerszegi Televízió
egy filmet készít. Frauenhoffer
Márta, Kósi Zsolt id. Balaiczés
Zoltán azon dolgozik, hogy
méltóképpen mutassák be a
klubot.

Lapzárta után, március 7-én
rendezték a ZTE-FTC NB I-es
labdarúgó mérkőzést, amely
keretében került sor az egye-
sület szakosztályainak felvonu-
lására, illetve nézőtéri élőkép
bemutatására.

Május 8-án konferencia
lesz, az eseményeket aznap
ZTE gálaest zárja, amelyet az
Arany Bárány Télikertjében
rendeznek. Május 13-án fotó-
kiállítás nyílik a Hevesi Sándor
Színházban a ZTE valamennyi
szakosztályának emlékezetes
pillanatairól. Ennek felelőse
Nagy Ferenc, a színház szer-
vezési osztályvezetője és Ekler
Elemér. Nagy Ferenc egyéb-
ként a ZTE 100 gálaest egyik
szervezője is Kocsárdi Ger-
gellyel együtt.

Lendvay Antal kivitelezésé-
ben elkészült a „ZTE 100”
hivatalos logója is, amely pó-

lókon, emléktárgyakon is szere-
pel majd.

További tervezett programok:
– 2020. április 8., szerda, 15

óra: ZTE 100 élőkép az egye-
tem területén 1200 általános
iskolás és középiskolás diák,
valamint egyetemi hallgató
részvételével a Zalaegerszegi
Városi Diákönkormányzat és a
Zalaegerszegi Egyetemisták
Egyesülete szervezésében.

– 2020. második fele: fotó-
kiállítás Horváth Jenő fényké-
peiből a futball 100 évéről.

– Felmerült a ZTE minden-
kori indulóinak újrahangsze-
relése, hangrögzítése, és akár
egy minikoncerten való bemu-
tatása is.

– 2020. május: 50. Súly-
emelő Göcsej Kupa az 50 éves
ZTE Súlyemelő Klub szerve-
zésében a ZTE 100 jegyében.

– 2020. szeptember: 51.
Nemzetközi Kosárlabda Göcsej
Kupa a ZTE 100 jegyében.

– 2020. október: a ZTE 100
éves jubileumára megújuló Os-
toros Károly Munkacsarnok
ünnepélyes avatása.

– 2020. október: a ZTE 100
éves jubileumára megújuló és
bővülő birkózóterem ünnepé-
lyes avatása.

– 2020. november: a Zala-
kerámia ZTE KK 1990-es és
2010-es bajnokcsapatának ün-
neplése a ZTE 100 jegyében.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Az Egervári Mesevár Óvoda és Mini Bölcsőde
várja önkéntes meseírók jelentkezését, saját helyi kiadványa

elkészítéséhez.

EGERVÁRI MESÉK
Csepike kalandjai

címmel, mesefüzet + színező készül.

Ezen kiadványhoz várjuk „meseírók” alkotásait. A füzetbe 5 db
kiválasztott rövid mese kerül színezővel illusztrálva. Ugyan-
akkor minden beérkezett mese lefűzésre és felhasználásra
kerül, különböző projektekben.
Elképzelésünk szerint a mesékben megjelenhetnek a település
és környék jellegzetes épületei és helyszínei (pl: vár, hegy,
pincedomb, patakpart, óvoda, iskola, bölcsőde, stb.) egy kis-
gyermek kalandjain keresztül bemutatva.

A mesék terjedelme: A4-es gépelt oldalon 12-es betűmérettel
fél oldal (kb.2000 karakter)
A mesék elkészítésének és leadásának határideje:
2020. május 31.
Leadás és információ helyszíne: Egervári Mesevár Óvoda és
Mini Bölcsőde, 8913 Egervár, József A. út 13. Tel: 92/364-019
(Kovács Szilvia, intézményvezető).
(A név nélkül elbírált, első három helyezett alkotó ajándékban
részesül 2020. június 5-én a Gyermeknapi Piknik keretében!)

ÍRJUNK EGYÜTT A GYEREKEKNEK!

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l

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

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Harmadik alkalommal ren-
deztek ultiversenyt Egerváron,

a Közösségi Házban. Az ese-
mény az országos versenynap-
tárnak is a része volt, ahonnét
az első kettő helyezett egyből
az országos elődöntőbe kva-
lifikálhatta magát.

Végül 34-en ültek asztalok-
hoz, és a hosszú órákon át tartó

Újra osztották a lapokat

játék végén kialakult a vég-
eredmény. Az első helyet Sánta

Ernő nagykanizsai, míg a má-
sodikat egerváriKulcsár Zoltán

versenyző szerezte meg, így ők
jutottak egyenes ágon tovább
Budapestre. A harmadik helye-
zést pedig érte elStifft Ferenc

Zalaegerszegről.
Gratulálunk a helyezetteknek!

Harmincnégyen ültek asztalhoz.

A megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,Zalatáj Kiadó
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,

Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, )Pacsa és Környéke
keres a megye minden részéből.tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

Ha elolvasta, adja tovább!

Észak-Nyugat ZalaÉszak-Nyugat Zala
Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu



8 2020. márciusÉszak-Nyugat Zala

A Színjátszók Egervári Grémiuma sok szeretettel hív mindenkit a következő előadására!

Illyés Gyula: Tűvé-tevők (komédia)

Helye: Egervári Közösségi Ház

(József Attila u. 40.)

Ideje: 2020. március 29. (vasárnap)

16.00 és 17.30

Kontakt Nonprofit Kft.
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51. (IV. em.)
Tel.: 92/596-935 Fax: 92/596-934
e-mail: titkarsag@kontaktkft.hu, web: www.kontaktkft.hu

T  U  S  K  Ó  M  A  R  Á  S

Udvarában, kertjében, épített környezetében lévõ fatuskók kimarását rövid határidõvel vállaljuk.

A környezet és a közmûvek nem sérülnek,

az eredeti állapotot visszaállítjuk,

a terület késõbb bármely célra felhasználható.

HELYBEN ÉS VIDÉKEN TEGYE SZEBBÉ KÖRNYEZETÉT!

Mobil: 06-30/991-3195 • Email: muszaki@kontaktkft.hu

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.huAz előadás ingyenes, de a hely befogadóképesség miatt kötelező a regisztráció,

melyet Gyerkó Gábornál lehet megtenni!

(06-30/335-47-40, gyerkogabor@gmail.com)


