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Úi nelyen elérhető a boglári ,,Helyiérték'] cgapata
;rvi, runÁzslNyflt napon mutatta be irodáját az egyesület, sokan keresték a segítőkész fiatalokat

;zolgátaüi irodájában fo8adja a
iatalokat az e8yesület se8ít§é
I€t nyúit hárkin€k, legyen szó
alácsadá$,óL prevenciós mün-
áról, rendezvényszen,ezésról,

, Több aktív civil §zeNezet is
elezte igenyét, ho8y öniáIó iro,
lára lenne sziiksé8e, es a mi
)elyiségünket vennék i8€ny
)e, Mlvel több projeldiink is zaj
ik, nem tudtuk vo]na a műl€lő
tési tlj?ban ell{t a feladatain
(at, emiatt kerestiinl úi helyet.
]alatonboglám\ a Március 15.

:éren bére!ük az épületet. Fon-
:os megenűteni, hogy újra indul
} ta\tsIy jliniü§ában meg§zúnt
színes Irodánk is, ami kijzöÉsé
]i tá, bátran jöhetnek a fiatalok,
beszéketni, számítógépezni, oL

wsni - mondta Gergely Csaba, a
Helyiérték €8yesú]et ehöke,

A lakók is nagy örőmmet fo
gadtálq hogy a császta városÉ-
szen slkerÜlt letelepedniül! Így
könnyebben elérik az egyesület
szolgáltaásait, amelyet nyilt na-
pon tekinteitek meg.

- volt akinek szövegszefkesz
tési munkaban segítettünk, d€
o]yail is, aki aríd volt kíváncsi,
van'e szük§€8e az egyesület
nek se8it§égre és_ fel is ajánlot-
ta támogatását, Ugy gondolom,

kell egy-két hónap, hogy bein-
duljon itt az ÓIetünk, de folyama
to§an dolgozunk, hanarcsan el
kezdódnek a fesztiváljaink, Bala-
tonboglár kiemelt rcndezvényei.
Készülünk a Méta FesziMlIE

lTERNET

Leendó egyegületi tagok. Les: utánpólás é heM érlrkek íejle{!9séíe

amely az ország egyik na8y hí
rú rcndezvényévé nőtte ki í}a
gát, Több, mint ezer Líto8atóm
számítunk Tervezzük a Jazz és
BoT fesztivált is - mondta az el
nök.

Bátran kijelenthetjük, hogy a
Helyiéíték egyesület segít, aiol
csak tud, TeVi ezt önkóItsége,
seÍ! néha a ta8ok a szabadidejü
ket is feláldozva,

Na8yon háLísak vag}unk
azoknak, akik a münkánkat ed
dig is segítették, és sámítha
tunk az együttrnűködésükre.
E8yütt többet tehetünk a helyi
értékek meg,őrzéséá1, és az em,
belekért mondta az egyesület
elnöke.

l Csizmeg Dorina

ffivíz:iátétm
szemléldomálás
tibzfudiákkal
vETÉL(Eoó Intemet€s vetélke-
dőn mutathatiák me8 a diákok
milyen kómyezettüdatosak, mit
tudnak a Nagyatádon és a kőr
nyező községekben ópülő csa
tornapro8mmról. A (K)VÍZ já

tékban a projekt kilenc telepü
lésén lévő iskolák felsó tagoza
tos tanülói vesznek ré,§zt,

Az intemetes iáték ápíi
iis Yegén, a Föld napján díját-
adással zárul| a három forduló,
ban legjobb eledményt elórók
kózött sorsolnak ki egy ke-
Iékpárt, é§ könyvutalványok,
pendriveok i§ várnak a s7eren
csésekre. A beruházás, ame
lyet í8y a diákok is alaposan
me8ismernek, csaknem ötmil
liárd folintba kerül, r J€ki G.
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