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Teljes körû szájsebészeti, fogászati és fogtechnikai szolgáltatás
EGY HELYEN saját fogtechnikai laboratóriummal!

Cím: Zalaegerszeg, Csendes u. 34. Bejelentkezés: 06 70398 1569

Rövid határidõ,
magas minõség,
megfizethetõ ár!

Újdonság!
Prémium kategóriás Straumann implantátum!
Minimális gyógyulási idõ a végleges pótlásig!

•
•
•
•

•

Implantátumok szájsebészeti mûtétek
Röntgendiagnosztika
Fogászati kezelések
Fogpótlások a fogtechnikus
közvetlen közremûködésével
Zirconium

1,7 m -es kalodás,

házhoz szállítva

megrendelhetõ a

fafeldolgozóban

3

kályhakész tûzifa

kemendollári

AKÁC, TÖLGY, CSERTÖLGY

Érdeklõdni: 30/901-97-97

Tavaly már
nõtte ki magát a

elnevezéssel ismert-
té vált programsorozat, melyet
idén is a nyár utolsó hónap-
jának második hétvégéjén tar-
tottak. A fesztivál nem véletle-

Napkorona Fesz-
tivállá Nagy-
páli Napok

Napkorona Fesztivál Nagypáliban

nül viseli a Napkorona nevet,
tudniillik a település már tavaly
is sikeresen szerepelt a Nap-
korona Bajnokságon, melyen
ezúttal már három kategóriá-
ban 174, a megújuló erõforráso-
kat hasznosító település indult.

Az 5000 fõ alatti települések
között idén nyert, si-
kerét a

épületén és lakóházakon telepí-
tett napenergiás rendszereknek
köszönheti.

– Tíz évvel ezelõtt kezdtünk
el a megújuló energiákkal fog-
lalkozni, eredményeink elisme-
réseként a települést idén bevá-
lasztották a Napkorona Tanács-
ba. A pályázatoknak köszönhe-
tõen a település környezete
napról napra változik, elkészült
az Integrált Közösségi Szolgál-
tató Tér, mely januártól indul
be és folytatódik az utcák fel-

Nagypáli
Megújuló Energiaforrá-

sok Innovációs Ökocentruma

újítása is. A fejlesztéseket továb-
bi pályázatokkal folytatjuk. Szá-
mos testvértelepülésünk talál-
ható Európában és azon kívül,
de közülük a legszorosabb
együttmûködésünk Szászcsávás-
sal van. Abban a szerencsében
van részünk, hogy a testvértele-
pülés világot is bejárt cigányze-
nekarát ezeken a napokon ná-
lunk láthatjuk vendégül –
fejtette ki polgár-
mester a megnyitón.

országgyûlési képviselõ az
olimpia alatt zajló fesztivál kap-
csán vont párhuzamot: fejlõdé-
séért, törekvéseiért Nagypáli is

Köcse Tibor
Vigh Lász-

ló

Emlékhelyet állítottak hõseiknek.
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(Folytatás az 1. oldalról)

Ha Önnek svájci frank vagy más valutaalapú lakáskölcsöne van
és nehezen tudja fizetni a megemelkedett havi törlesztõrészletet,

vegye igénybe az állami ÁFG támogatást! Már csak 4 hónap!
Ingyenes szaktanácsadás !

Tel.: 06-20-336 5202

S.O.S.

Magyar Malom Kft.
Tevékenység:

liszt, búzakorpa,
takarmányliszt elõállítása,

értékesítése

Telefonszám: 06/30/9018-052
Faxszám: 06/92/373-833

E-mail:
nagylaszlo@kelekabel.hu

Csodálatos napsütés fogadta
– mint, vagy negyedévszázada
mindig – a

érke-
zõket augusztus 20-án, ahol
õsidõk óta e napon nyilvános
búcsúnapot tartanak a hegyi
hajlékok egykor volt, és ma
élõ lakói.

Vajon, mi a haza? – tette fel
a kérdést a búcsúi mise homi-
liájában érseki
tanácsos. A szentbeszédben meg-
fogalmazott választ majd félez-
ren hallgatták a Henye-hegyi
kápolna tövében, az árnyat adó
hársfák alatt. A válasz: amerre a

Henyehegyi Szent
István király kápolnához

Sömenek István

Búcsú a Henyehegyi kápolna tövében

hegyvonulatok ércszínben kék-
lenek; ahol csontjaink több em-
beröltõn át porladnak; s ahová
mindig-mindig visszavágyunk,
bármerre is járunk a nagyvilág-
ban. Hazánkat meg kell becsül-
ni – mondta a lelkipásztor –,
hiszen él e nemzet egy marok-
nyi földön, és szerte a nagyvi-
lágban; István király szellemi
örökségében.

Az ünnepi áldást követõen
került sor a
pékmester által adományozott
3 kilogrammos kenyerek szen-
telésére, és megszegésére.

Komáromy Béla

H.L.

Extra produkció: szászcsávási zene, Kiszöv-tánc.

Napkorona Fesztivál Nagypáliban
kiérdemli az arany elismerést,
ahol elszántsággal, munkával te-
remtették meg a kistelepülés
lehetõségét az elõrelépésre.

A program elsõ napján, au-
gusztus 10-én pénteken már a
tavaly debütált helyszín várta a
vendégeket, akik nyitóproduk-
cióként a
és a

közös mûsorát láthatták. A
faluvacsora után
szórakoztatott, majd bállal
zárult az elsõ nap. Szombaton
délelõtt a Megújuló Energiafor-
rások Innovációs Ökocentrumá-
ban szakmai nappal, ökotermék
kiállítással és vásárral folytató-
dott a fesztivál. Szõlészet téma-
körében , az
intenzív biogyümölcs termesz-
tésrõl , a bio-
mûtrágyáról , a
falusi gazdálkodásról, az õsho-
nos állatokról Köcse Tibor, a
méhészetrõl tartott
elõadást. Ezen a napon találkoz-
tak a megújuló energiák lehe-
tõsége iránt érdeklõdõ Zala-
menti polgármesterek is. A je-
lenlévõk prezen-
tálásában az ökológiai láblenyo-
mat, energiaszükséglet csök-

KISZÖV Táncegyüttes
Szászcsávási Cigányzene-

kar
Komár László

Forte

Vízváry Sándor

Szekér László
Márton László

Pass Gábor

Kocsis Anikó

kentése és energiahatékonyság
témában, tolmá-
csolásában pedig a napenergia
gyakorlati alkalmazásáról jutot-
tak érdekes információkhoz.

tájékoztató-
val egybekötött smaragdfa ül-
tetési bemutatót tartott, mely
növényt a Dunántúlon elõször
Nagypáliban szeretnék termesz-

Mezei Gábor

Dr. Steier József

teni. „A kínai császárfából hoz-
ták létre, és tíz év alatt nõ ak-
korát, mint egy tölgyfa száz év
során” – árulta el elõzetesen
Köcse Tibor.

Délután a rendezvénysátor
felé haladók már egy kézmûves
utcán sétálhattak végig, a szín-
padon a , a

, az
a

mûsorai, majd a
együttes koncertje szó-

rakoztatta a megjelenteket.
Színpadra lépett a

, a
, a

baki ,
majd keverék kutya szépség,
ügyességi verseny és agility ku-
tyashow szerepelt a program-
ban. Sztárvendégként

és adott elõ
mulatós slágereket, majd a

zenekar szórakoztatott
hajnalig.

Dancing Group
Mazsolák Majorett Csoport
Ifjúsági Majorett Csoport,
Mini Manók
Plug-In

Rozmaring
Néptáncsoport, Balázs Hen-
riett Községi Népdalkör Egye-
sület Vasboldogasszonyról

Pántlika Néptánccsoport

Bunyós
Pityu Nótár Mary

Fáraó

Vasárnap az ünnepi szent-
misét követõen megemlékezõ
mûsor keretében I. világhábo-
rús emlékhelyet avattak a temp-
lomkertben, ahol a csatákban
elhunyt 14 egykori falubeli kop-
jafájára helyezték a helyi diákok
az emlékezés koszorúit.

és
után a Zala-menti Polgármeste-
rek és Polgárok és Egyesülete
közremûködésével a negyedik
zalai településen emlékeztek
meg azokról a hõsökrõl, akik-
nek a temetõben nem jutott
hely. A szentmisét megelõzõen
posztumus díszpolgári címet
ítéltek meg

nõvérnek, aki 1954-tõl ötven
éven át gondozta Nagypáli és

egyházi és ifjúsági éle-
tét. Az ünnepi mûsor alatt be-
szédet mondott ,
majd a rendezvénysátorban dísz-
polgári címeket adtak át. A falu
díszpolgára címet adományoz-
ták , Nagy-
páli településért díjat kapott

építésügyi szakre-
ferens, Nagypáli Média díjat
vett át , a Zalai
Hírlap fotórovat vezetõje és

a Városi Televízió
Zöldövezet mûsorának szer-
kesztõje. Nagypáli Sport díjat
érdemelt ki

futó és
a nõi focicsapat elnöke. A

délutáni kulturális mûsorban a
, a

, a
, , a

Szászcsávási Cigányzenekar, a
a

és a
lépett színpad-

ra. Este zsúfolásig megtelt a
sátor és környéke, ahol Ocho
Macho és
koncertek zárták a háromnapos
fesztivált.

A kép-
galériájában további fotók lát-
hatók az eseményrõl.

Kal-
lósd, Zalakoppány Dióskál

Láng Gizella Natá-
lia

Kispáli

dr. Boros Imre

Waberers Györgynek

Husi Andrea

Pezetta Umberto
Vö-

rös Nándor,

Sifterné Doszpot
Andrea Vincze Sándor-
né,

Nefelejcs Néptánccsoport
Nagypáli Napraforgó Ifjúsági
Csoport Leslie Night Country
Zenekar Merics Nikolett

Vá-
licka Citerazenekar, Shabby
Blues Band Gála Tár-
sastánc Klub

Magna Cum Laude

www.zalatajkiado.hu

Pataki Balázs
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Tartalmas falunapra invitál-
ta a község lakosságát és vendé-
geiket önkor-
mányzata augusztus ötödikén,
vasárnap. A rendezvénysoro-
zat már délelõtt megkezdõdött
a Zala folyón 26 résztvevõvel
lezajlott horgászversennyel,
majd a faluház udvarán lebo-
nyolított közös fõzéssel. A ven-
dégek számára vadpörkölt,
babgulyás, halászlé, tarhonyás
hús készült, így mindenki ked-
vére válogathatott. A nagy hal-
fogás gyõztesei – felnõtt kate-
góriában , ifiben
pedig délután, az
ünnepélyes megnyitón vehet-
ték át a díjaikat. A kis alkotók
legszebb munkáit a zsûri díjaz-
ta. A gyerekeket kézmûves fog-
lalkozás várta, s számukra rajz-
versenyt is rendeztek „Ke-
mendollár az én falum” cím-
mel. A aprónép örömére kéz-
mûves foglalkozások sora, lég-
vár és állatsimogató is szere-
pelt a programkínálatban.

Miután és
felkonferálta

a nap eseményeit, az ünnep

Kemendollár

Kovács Attila
Illés Gergõ –

Császár Kinga
Császár Brigitta

Kemendolláron értéket teremt a közösség
Falunap kézmûvesbemutatóval, vadászati és kaktuszkiállítással

szentmisével folytatódott, majd
polgármester

köszöntötte a megjelenteket.
Beszédében méltatta a közös-
ség által megteremtett értéke-
ket, amelyet évrõl évre keve-
sebb forrásból kell mûködtet-
ni, ezért különös fontossággal
bír az összefogás, az önkéntes
munka értéke. Beszédében
szólt a közelmúltban megvaló-
sult fejlesztésekrõl, beszámolt
a legújabb pályázati sikerekrõl,
valamint elismeréssel illette a

Koronczi László
falu értékteremtõ közösségeit
és személyiségeit.

Az ünnepi mûsorban fellé-
pett a község apraja és nagyja a
kisiskolásoktól a nyugdíjas kor-
osztályig, s a nap során bemu-
tatkoztak a község kézmûve-
sei, termelõi és gyûjtõi is. Ko-
ronczi László a színpadra in-
vitálta a kiállítókat, a helyi és a
vendég elõadókat egyaránt és
valamennyiüknek köszönetét
fejezte ki.

A helyi és környékbeli ama-
tõr csoportok számaiból össze-
állított mûsor-folyamban be-
mutatkoztak a tán-
cosai, bordalokat dalolt a

nyugdíjas klub, s ezúttal
is fellépett az egyre színvonala-
sabb koreográfiákat bemutató
ifjú társastáncos- és testvérpár,

és
. Vendég-elõadóként az ér-

deklõdõk a pakodi
dalkört hallhatták, tagjai ope-
retteket és népszerû dalokat
adtak elõ.

A faluház kis- és nagyter-
mében kiállítások várták az ér-
deklõdõket. A

kiállításán trófe-
ákat és vadászati kellékeket
láthattak a vendégek,

pedig az ezernyi kaktusz-
ból álló gyûjteményébõl hozta
el kiállítani a több mint száz

Semiramis
Hó-

virág

Büki Boglárka Büki Barna-
bás

Margaréta

Zöld Erdõ Va-
dásztársaság

Kígyós
Zsolt

legkülönlegesebbet. Igazi kuri-
ózum-kollekciót csodálhattak
meg a távol-keleti textilkultúra
iránt érdeklõdõk: a vöcköndi

Keleti tex-
tíliák varázsa címmel régi ja-
pán kimonókból, indiai szá-
rikból és indonéz batikokból
összeállított tárlata sokakat
vonzott. A faluház elõtti sza-
bad téren a már említett kéz-
mûvesek és termelõk porté-
káit láthatták-kóstolhatták a há-
zi termékek kedvelõi.

mézzel,
különféle

ízesítésû házi tehénsajtokkal,
pálinkával,

kecskesajttal,
pedig házi sava-

nyúságokkal érkezett a Ke-
mendollár nagy napjára.

A sportpályán eközben iz-
galmas ügyességi- és erõver-
senyek, például gólyalábazás
és talicskatolás, bekötött szem-
mel tizenegyesrúgás, kötélhú-
zás és további versenyszámok
okoztak idõnként hangos de-
rültséget a szemlélõdõk körében.
A vetélkedõk eredményhirde-
tésére a koraesti órákban ke-
rült sor, majd a mûso-
rával és a Liget sörözõnél meg-
tartott bállal koronázhatta meg
a napot a mulatós publikum.

Schenk Zsuzsanna

Krish-
baum Csaba Dóráné
Mészáros Anikó

Dóra Attila Illés
Zoltán Tóthné
Kemes Erika

Sógorok

Farsang Lajos

Koronczi László polgármester köszönetet mond az elõadóknak.

Nagyboldogasszony vigíliá-
ján (Szûz Mária mennybeme-
netelének ünnepe)

tizennégyen vonattal
indultunk , hogy
megtekintsük az ötezer fõt be-
fogadni képes

. A
székesegyházban tartott imád-
ság után a püspöki palota föld-
szinti termében, Sala Terrana-
ban kalauzolt
bennünk, megcsodáltuk

freskóit, és
megtekintettük a

Zalaszent-
ivánról

Szombathelyre

Sarlós Boldog-
asszony székesegyházat

Pomeisl György
Dorff-

maister István
Brenner Já-

nos

Szent Erzsébet temp-
lomába

- háel -

emlékkiállítást. A tárlók
közt láthattuk a vértanúhalált
halt lelkipásztor személyes tár-
gyait, és azt a papi öltözetet,
amit halálakor viselt.

A múzeumlátogatás után a
szombathelyi egyházmegyei
könyvkiadót-könyvesboltot ke-
restük fel. Hazafelé még betér-
tünk

, ahol hálát adtunk
azért, hogy Égi Édesanyánkat
imádságos lelkülettel köszönt-
hettük Szombathelyen.

Máriát köszöntöttük

A szentiváni zarándokok.

CZOTTER IRODATECHNIKA

Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.

Tel.: 06-92/320-258; 06-20/9510-824

Másológépek, egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung pénztárgépek,

kellékanyagok értékesítése
és szervize.

Másológépek bérelhetõk.
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1994 decemberében ala-
kult meg

a
, mely csoport a kul-

turális élet fellendítése, hagyo-
mányõrzés céljából alakult.
Augusztus 25-26-án rendezték
a 16. Egri Népzenei Gála és
Aranypáva Nagydíjas Versenyt,
melyen az ország térségeiben
arany minõsítést elért dalkö-
rök szerepeltek. A vasboldog-
asszonyiak tavaly KÓTA népze-
nei minõsítõn, Gellénházán ér-
demelték ki az legfényesebb
elismerést, így méltán utaztak
kísérõikkel Egerbe.

– Az elmúlt években már
több helyen értünk el külön-
bözõ díjakat, így idén úgy gon-
doltuk, hogy megméretjük ma-
gunkat Egerben. Két katonada-
los csokrot vittünk magunk-
kal, melybõl egyik Vajda József
gyûjtése nyomán állt össze, a
második 1848-as dalokból lett
válogatva. A kétnapos progra-

Vasboldogasszony-
ban Községi Népdalkör
Egyesület

Fennállásuk legnagyobb sikere
A Vasboldogasszonyi Népdalkör elismerése

mon harmincnégy csoport lé-
pett színpadra, és nagy megle-
petésre különdíjat kaptunk, és

felkértek bennünket a vasár-
nap esti gálán való részvételre
– számolt be ,
a dalkör vezetõje.

A két nap alatt többek kö-
zött Borsodból, Debrecenbõl,
Tiszakécskérõl, Veszprémbõl
és Gyenesdiásról egyaránt ér-
keztek csoportok, énekesek. A
korábbi években 25 fõvel is
mûködött a csoport, jelenleg
tizenöt tagjuk van, akik közül
többen a megyeszékhelyrõl

Kálmán Imréné

járnak ki énekelni. Az egri si-
kert zenetanárnak
is köszönik, aki betanítja a dalo-
kat és szakmai tanácsaival segíti
a dalkört. A tagok remélik, hogy
heti próbáikon a jövõben bõ-
vül a létszám, és a fiatalság is
érdeklõdik majd a hagyomány-
õrzés iránt. Az egri fellépés hang-
anyagát a Bartók Rádióban le-
het újrahallani, és a szervezõk
a közeljövõben CD-n is kiadják.

Paragi János

Pataki Balázs

Emlékezetes marad az egri fellépés.

A
az év minden szaká-

ban programokra hívja tagsá-
gát. Legutóbb a falu plébáno-
sával, polgármesterével a

jártak, és egy al-
kalommal közösen a

, valamint a
keszthelyi is
meglátogatták. Az „unokázós”
nyári szünetben legutóbb ti-
zenöten töltöttek együtt egy
estét:

Nemesapáti Nyugdíjas
Egyesület

Rá-
bavidéken

zala-
szentgróti fürdõt

Festetics-kastélyt

Egyesületi piknikezés Nemesapátiban
– Augusztus 21-én pikni-

kezni, szalonnát sütni gyûl-
tünk össze. Vásároltunk szalon-
nát, kenyeret, vittünk hagymát,
zöldségeket, bort és egy nagy
beszélgetéssel töltöttük az es-
tét. Ezúton is köszönjük

és
, hogy vendégházukat, fel-

szerelésüket erre az alkalomra
odaadták – újságolta

, az egyesület elnöke.

Por-
páczy Péternek családjá-
nak

Franko-
vics Tibor

pb

Önfeledt beszélgetéssel telt az este.

Hungarikum

Hungarikum

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

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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Idén is a nyár utolsó hó-
napjában tartották
a falunapot, melyet ezúttal ösz-
szekötöttek a helyi polgárõr-
ség fennállásának 15. évfordu-
lója alkalmából rendezett ün-
nepséggel. Az egész napos
program augusztus 4-én ünne-
pi szentmisével kezdõdött,

Alibánfán

A polgárõrség és a falu napja Alibánfán

A fellépõk közös dallal zárták a mûsort.

ahol plébános
megáldotta az új kenyeret és
beszédet mondott
országgyûlési képviselõ.

Az ebédre elkészült a falu
gulyása, a polgárõrség marha-
pörköltje, melyek mellett csa-
ládok és baráti társaságok ven-
dégelték meg nyúlpörkölttel,

Sömenek István

Vigh László

halászlével, grillezett hússal,
tarhonyás hússal és sok más fi-
nomsággal az éhes vendége-
ket. Délutánra benépesült a
templom és a sportpálya kör-
nyéke, ahol az érdeklõdõk az
íjászbemutatót követõen ki is
próbálhatták tudásukat. A kul-
turális program Cziráki Imre

polgármester és , a
Polgárõr Egyesület elnökének
köszöntõjével indult, akik kö-
zösen adták át az emléklapo-
kat az egyesület alapítása óta
polgárõrként a falu közbizton-
ságáért ténykedõ tagoknak.
Külön köszöntötték

, aki 15 évvel ezelõtt meg-
alapította az egyesületet. A fa-
lunapi mûsorban a helyi

, a
, és

, a zalatárnoki
és a

szórakoztatta az egybe-
gyûlteket. A programot az ösz-
szes fellépõ közös dala zárta.
Természetesen nem maradha-
tott ki a programból a labda-
rúgás: késõ délután a nõsök és
nõtlen „ifjak” labdarúgó-mér-
kõzésén a nõtlen csapat jött le
gyõztesen a pályáról.

Tóth Gyula

Kiss And-
rást

Lila
Akác Dalkör Margeritas
tánccsoport Kiss Boglárka
Szaksz Tímea 4
Jóbarát Lakhegyi Dalos-
kör

– pb –

A
július 21-én a II. Or-

szágos Kismotorfecskendõ Sze-
relési Bajnokság budapesti for-
dulóján vettek részt, ahol reg-
gel a rendezõknek is segítet-
tek. A napfelkeltét a Citadel-
lában nézte meg a csapat,
amely a verseny után rengeteg
élménnyel és öt bevetési ruhá-
val gazdagodott. A programon
bor- és pálinkaversenyt is ren-
deztek, amelyen az egyik csa-
pattag,

tû. ezredessel, a Kataszt-
rófavédelmi Oktatási Központ
igazgatójával zsûrizhetett. A
rendõrség kiképzõ központ-
jában rendezett programon a
zalai ifjak az egész létesít-
ményt kipróbálhatták, ahol me-
dence, mászóka, jakuzzi, pezs-
gõfürdõ szolgálta a szórako-
zást. A csapat ezúton is köszö-
ni polgármes-
ternek, hogy Zalaszentiván fa-
lugondnoki buszát a rendelke-
zésükre bocsátotta.

– Július 28-án a Balaton-
györöki Tûzoltónapon Tolcsvá-
ról érkezett vendégeinkkel vet-
tünk részt. A fõzõversenyen a
csapat fõszakácsa, Kovács Hen-
rik slambucot fõzött, Kupó Be-
atrix nyúlpaprikását Vép-Boz-
zai barátaink kitûnõre értékel-

zalaszentiváni önkéntes
tûzoltók

Papp Zsuzsa dr. Papp
Antal

Dormán Miklós

Mozgalmas volt a Zalaszentiván ÖTE nyara
Versenyzõket, fellépõket várnak programjukra

ték. Csapatunk aznap több
díjat is szerzett. Sörivó verse-
nyen Markó Károly második
helyezést, a „Ki öltözik gyor-
sabban tûzoltónak?" versenyen
a Soltész Regina és Móricz-
né Kupó Beatrix duó III. he-
lyezést, Pénzes Péter és Ko-
vács Henrik páros pedig I.
helyezést ért el. Móricz Ri-
chárd egyedüli gyermekver-
senyzõként különdíjban része-
sült. A csapat aznap újabb ba-
rátságokat kötött, jót játszott a
Balatonban és nagyon jól
érezte magát – mesélték la-
punknak.

A Zalaszentiváni Önkéntes
Tûzoltó Egyesületet érte a
megtiszteltetés, hogy szeptem-
ber 29-én a II. Országos Kis-
motorfecskendõ Szerelési Baj-
nokság idei utolsó, zárófordu-
lóját településükön, Zalaszent-
ivánon rendezhessék meg. A
minden bizonnyal tartalmas
programra ezúton szeretné-
nek meghívni mindenkit. Vár-
ják zalai csapatok nevezését a
versenyre a

oldalon, illet-
ve amatõr fellépõ csoportok
jelentkezését a

weboldalon talál-
ható telefonszámok vagy email
címek valamelyikén. A szep-

www.zalaszentiva
note.hu/verseny

www.zalaszent
ivanote.hu

tember 29.-iki versenyre várják
az akár anyagi, akár tárgyi se-
gítséget nyújtókat, hogy egy

igazán kiemelkedõ színvonalú
versenyt rendezhessenek.

Pataki Balázs

Pesten is aktívak voltak a lánglovagok.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden

részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve
30/378-4465.
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Egy kis település életében
minden összejövetel egy ün-
nep, ilyen alkalom a falunap is

, amikor rendre
mozgalmassá, nyüzsgõvé válik
a faluközpont. Az augusztus
19-i falunap
énekével, a és a

táncosainak mûsorával
és a
rögtönzött retro diszkójával
kezdõdött. Szokás szerint meg-
tartották a gyerkõcök kedvelt

Vöcköndön

Búzás Krisztina
Bonita Semi-

ramis
Teskándi Színjátszó Kör

Finom étkek, versenyek, tûzijáték
Falunap Vöcköndön

aszfaltrajzversenyét, s a biliárd-
asztalt is körbeállták a versen-
geni vágyók. A kánikulában
népszerû volt a sörivó verseny,
rendeztek még házaspárbajt,
asztalitenisz csatákat és kötél-
húzást. Az udvaron pedig a leg-
nagyobb melegben is szorgo-
san fõzték a közel száz jelen-
lévõ falunapi étkeit:

– Babgulyás két, a vadhú-
sos pincepörkölt nagyjából
négy óra alatt készül el. Alkal-

manként fõzök, legutóbb
májusfa-kitáncoláskor kellett,
aztán visszahívtak, hogy most
is én készítsem az étkeket.
Eddig jók a visszajelzések. A
két önkormányzat közös ön-
kéntes tûzoltó egyesületének
tagjaként a teljes csapattal
idén is bemutattuk felszere-
lésünket – árulta el

, aki a fõzés kapcsán
Supák

Sándor

megjegyezte, hogy bár az étel-
be került bor, viszont alapelve,
hogy csak a fõzés után fo-
gyaszt alkoholt.

Esti vendégfellépõként
és

, a Hevesi Sándor Színház
mûvészei szórakoztattak, majd
kilenc órakor hagyományosan
tûzijátékkal zárták az

és a
által hatodik éve

közösen rendezett napot.
A kép-

galériájában további fotók lát-
hatók az eseményrõl.

Her-
telendy Attila Foki Veroni-
ka

önkor-
mányzat Fiatal Családok
Egyesülete

www.zalatajkiado.hu

Pataki Balázs

A gyerekek színes rajzokkal díszítették az aszfaltot.

Államalapító
ünnepén a

a templomban gyü-
lekeztek, ahol szentmise kere-
tében lelki-
pásztor áldotta-szentelte meg
az oltárra helyezett kenyereket

Szent István
király zalaszent-
ivániak

Sömenek István

Agapé az újkenyérbõl

(képünkön). Az istentisztele-
tet követõen az ünneplõk a
plébániaház konferenciater-
mében szegték meg a kenye-
reket és szeretetlakomán vet-
tek részt.

(Háel)

Befejezõ üteméhez érke-
zett az imaház
és környékének teljes fel-
újítása.

Ezzel párhuzamosan új va-
kolatot kap a vegyesbolt és a
presszó. A beruházás részeként
megtörténik a harangláb hely-
reállítása is.

Kispáliban
A munkálatokat önkénte-

sen, társadalmi munkában vég-
zik (végezték) a kispáliak. En-
nek jutalma a falu kemencéje
lesz, ami szeptember végére,
október elejére készül el, s a
jól végzett munka érdemeként
egy közös rendezvényen már
ki is próbálhatják a helybeliek.

Felújítások Kispáliban

Az összefogás szép példáját mutatták.

Megszépül Kispáli központi része.
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Vidéken a települések fon-
tos nyári programjának számít
a falunap, melyre olykor azok
is kilátogatnak, akiknek eset-
leg év közben nincs lehetõ-
ségük szórakozni.
hagyományosan a nyár végé-
hez közeledve a
tartják a falunapot, idén au-
gusztus 25-én a különbözõ
programok ismertetése mel-
lett a falu elmúlt évérõl, ter-
veirõl is beszélt
polgármester:

Egerváron

Pincedombon

Szijártó József

Tartalmas falunap Egerváron
– Egyik büszkeségünk a ki-

alakított lakópark, mely sajnos
a gazdasági helyzet miatt egy-
elõre nem indult népesedés-
nek. Pályázati pénzbõl sikerült
felújítani az óvodánkat, melyre
már igencsak ráfért a megújí-
tás. Természetesen az épület-
együttes elsõ felét se hagyjuk
régi formájában, átcsoportosí-
tással lesz pénz rá, hogy ugyan-
olyan szép legyen, mint a hát-
só rész. A legnagyobb munkák
a váron zajlanak, ahol jelenleg

csak bontást látni, de idén el-
készül az épület és jövõ má-
jusra új parkolója is lesz. Sok
feladat jutott az elmúlt idõ-
szakban az önkormányzat dol-
gozóinak és a képviselõ-tes-
tület tagjai is kivették részüket
a munkákból, így a falunap
szervezését is elosztottuk. Igye-
keztünk mindenkinek progra-
mot kínálni, ugyanakkor a me-
legtõl is kímélni a látogatókat
– hangzott a faluvezetõtõl, aki
elárulta, hogy a rendezvényt a

sikeres pályázata
is támogatta.

Délelõtt a és a
ren-

dezték meg, ahol nagy csatá-
ban 4-1-re a vendéglátók nyer-
tek. A fiatalság hamar birtokba
vette az ugrálóvárat, és többen
próbálták ki a versenypus-
kákkal való lövészetet is, de
legnagyobb sikere a felfújható
óriásgömbnek volt, melybe
szinte mindenki belekívánko-
zott egy kis gurulás erejéig. A
nyugdíjasklub palacsintasütés-
sel, lángos készítéssel járult
hozzá a falunaphoz, a
munkatársainak köszönhetõen
csillámtetoválások díszelegtek
a gyerekeken, a
pedig agyagkorongozással,
gyöngyfûzéssel lepte meg a
kíváncsiskodó ifjúságot. Öt
órakor jelképesen minden
egervári egy asztalnál evett: az
önkormányzat babgulyásos fa-
luvacsorával lepte meg a la-
kosságot. Az éhséget a már ha-
gyományos fõzõverseny étkei
is csillapították, ahol tíz csapat
szorgoskodott a saját bográcsa
mellett. Az utóbbi két évben
egyéb kategóriában
gyõzedelmeskedett, így kíván-
csiak voltunk idén mit fõz
csapatával:

– Vadmalacból készítünk
pincepörköltet, amihez gom-
bát, paprikát, paradicsomot is

polgárõrség

lakhegyi he-
lyi öregfiúk mérkõzését

TÁMASZ

Béres-család

Mort Ottó

teszünk. A tizenkét kilós ma-
lacnak minden részét felhasz-
náltuk, a disznónál fehérebb a
húsa, így másfél óra alatt el-
készül. Tegnap már kicson-
toztuk a húst, lecseréltük rajta
háromszor a hideg vizet. Baráti
társasággal sokfelé fõzünk, ta-
valy és elõtte egyéb kategóriá-
ban sikerült itt nyerni – árulta
el a tavalyi elsõ.

A zsûri tagjai számmal ellá-
tott mintákat értékeltek, me-
lyek ízlelése után vadpörkölt
kategóriában

gyõzedelmeskedett az
és a
elõtt. Egyéb

kategóriában Gángó Károly és
csapata kapott díjat, és külön
elismerték a nyugdíjasklub és
a csapa-
tainak fõztjét. Az eredményhir-
detések között a falu portáinak
2012-es bírálatát is kihirdették,
így

és kapott
elismerést lakókörnyezetéért.

A kulturális program a
zenekar rockkoncert-

jével kezdõdött, majd a

váltotta egymást a
színpadon. A térség szereplõi
mellett a botfai

, a baki
, a megyeszékhelyi

és a
is elfogadta a

meghívást. Rövid koncertet
adott a zenekar, mu-
lattató sztárvendégként

lépett fel, este bál
zárta a napot.

A www.zalatajkiado.hu kép-
galériájában további fotók lát-
hatók az eseményrõl.

Gángó Károly és
csapata
Egervári Ifjúság Helytör-
téneti Egyesület

szabadegyetemisták

Kele Erzsébet, Kovács Lász-
lóné Pálfi Sándor

Plug-In
Ma-

zsolák, Dancing Group, Bog-
dán Annamária, Zahira Has-
tánccsoport, Rozmaring Nép-
táncegyüttes, Vasboldogasszo-
nyi Ifjúsági Mazsorett Cso-
port, Gõsfai Picurok, Balázs
Henriett

Válicka Citera-
zenekar Pántlika Nép-
tánccsoport
Merics Nikolett Gála
Társastáncklub

Loadstar
Tajti-

boy Fáraó

Pataki Balázs

A nyugdíjasklub tagjai végig szorgosan fõztek.

2012. augusztus 20.-án
is megemlékeztek

. A több mint 500
éves templomban

plébános tartott ünnepi
szentmisét. Megáldotta az új
kenyeret, melyet a mise után
népviseletbe öltözött lányok
osztottak szét a hívek között.

Ezt követõen az
emlékmûnél
polgármester tartotta

meg ünnepi megemlékezését.
A beszédében röviden ismer-
tette Szent István király életét.
Kiemelte két törvénykönyvét,
melyekben a kereszténység
megerõsítésére, az egyházi tu-
lajdon védelmére hívta fel a
figyelmet, illetve kiemelte,
hogy a második törvényköny-
vének elsõ törvénycikke ren-
delkezik arról, hogy minden
10 falunak egy templomot kell
építenie, valamint ezen törvé-
nyében kötelezõvé tette a mi-
sére járást vasárnaponként.

Beszédének további részé-
ben fiához, a trónörökös

intézett „Intelmek” címû
latin nyelvû mûvérõl tett emlí-
tést, mint a korszak legjelentõ-
sebb mûvérõl. István ebben a
levelében többek között felhív-
ja Imre herceg figyelmét az

Eger-
váron Szent
Istvánról

Kovács Ár-
pád

Egervári
László Szijártó
József

Imré-
hez

Szent István napi ünnep
egyházi hit megõrzésére, az
igaz ítélet és türelem gyakor-
lására, az elõdök szokásainak
megtartására. Idézi a fõembe-
rek és vitézek tiszteletérõl
írtakat:

„senkit se hajts szolgaság-
ba, senkit se nevezz szolgának!
Katonáskodjanak, ne szolgálja-
nak! Uralkodj mindannyiukon
harag, gõg, gyûlölség nélkül,
békésen, alázatosan, szelíden!
Tartsd mindig eszedben, hogy
minden ember azonos állapot-
ban születik, és hogy semmi
sem emel fel, csakis az alázat,
semmi sem taszít le, csakis a
gõg és a gyûlölség. Ha békesze-
retõ leszel, királynak és király
fiának mondanak, és minden
vitéz szeretni fog! Ha haraggal,
gõgösen, gyûlölködve, békét-
lenül kevélykedsz az ispánok
és fõemberek fölött, a vitézek
ereje bizonnyal homályba bo-
rítja a királyi méltóságot, és
másokra száll királyságod!”

Az ünnepi beszédet köve-
tõen az önkormányzati képvi-
selõk, a helyi civil szervezetek,
nyugdíjasok, és az iskola kép-
viselõi az emlékmûnél elhe-
lyezték a megemlékezés ko-
szorúját.

Gyerkó Gábor

A polgármester megszegi az új kenyeret.
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Alsónemesapátiban

Sömenek István

hagyo-
mányosan az államalapítás ün-
nepéhez kapcsolódóan tartot-
ták idén augusztus 19-én a fa-
lunapot. A helyi sportegye-
sület csapatai a bajnokságban
szabadnapot kaptak, így a
sportemberek a déli kánikulá-
ban egymással játszottak gála-
mérkõzést. A focisták az ün-
nepi programból is kivették
részüket: a történelmi zászló-
sor-másolat 21 darabjának egy-
egy zászlaját õk és a falu fi-
ataljai vonultatták fel ezen a
napon. Az ünnepi program a

érseki taná-
csos által celebrált szentmisé-
vel kezdõdött, aki a szertartás
során megáldotta a Történelmi
Vitézi Rend Nyugat-dunántúli
Törzsszékének Zala megyei

A múlt, jelen és jövõ ünnepe

alegységének új lobogóit. Az
ünneplõk ezután zászlós felvo-
nulással a falu központi helye,
a kultúrház felé vonultak.

– Nagy ajándék, hogy ezek
a zászlók ezen a napon most
itt lehetnek. Egy kis magyar-
ságot hoztak a falunapunkba.
Sokáig nem tudtunk ünne-
pelni a faluban, de most elér-
tünk odáig, hogy minden in-
frastruktúra megvan. A pályá-
zatban mindenkire gondol-
tunk, így a mai kornak megfe-
lelõ közpark, utca és épület fel-
újítások történtek. Fiataljain-
kat úgy kell nevelni, hogy õk is
megõrizzék a múltat és tegye-
nek a település fejlõdéséért is
– szólt a jelenlévõkhöz

polgármester ün-
nepi beszédében.

Bala-
ton Józsefné

A faluvezetõ megköszönte
Köcse Tibor, társulási elnök
pályázati munka alatti segítsé-
gét, majd ezt követõen a kul-
túrház jelképes szalagjának át-
vágásával adták át a falufejlesz-
tési pályázat létesítményeit. Az
állami ünnephez kapcsoló-
dóan Sömenek István plébá-
nos felszentelte a falu új ke-
nyerét, majd

, a Magyar Köztársasági Ér-
demrend középkeresztjével ki-
tüntetett író mondott ünnepi
beszédet, melyben a magyarok
történelmébe vezette bele a
hallgatóságot. Az emelkedett
hangulatú délutánon

adományoz-
tak pékmes-
ternek, aki az utóbbi években
több esetben is támogatta a te-
lepülést. Köszönetet mondtak
és emléklappal ismerték el

vállalkozó pályá-
zatok során végzett munkáját,
aki az utóbbi években számos
projektben is az önkormány-
zat rendelkezésére állt, és az

vitéz Rózsás Já-
nos

Alsóne-
mesapátiért Díjat

Komáromy Béla

Ja-
gasics Dezsõ

egyik legnagyobb foglalkoz-
tató a településen.

Délutánra a kultúrház ud-
varán régen látott tömeg gyûlt
össze. A sportpálya színpadán
négy órától fellépõk váltogat-
ták egymást, a közönség sorra
tapsolta meg a

, a kiskutasi
, a megyeszékhe-

lyi és az alibánfai
produkcióit.

Az egybegyûlteket a nemes-
apáti szakácsok gulyáságyúban
készült babgulyása laktatta jól,
s a kultúrházban kiállítás ke-
retében tekinthették meg a
felújítások képsorozatait és a
történelmi zászlókat. A ren-
dezvény alatt az érdeklõdõket
kézmûves- és termékvásár várta,
ahol méhészeti készítmények,
kávékapszulából készült éksze-
rek, fazekas edények, mézeskalá-
csok, lekvárok, táskák, csipkés
anyagok, ajándéktárgyak és gyur-
maékszerek közül lehetett cse-
megézni. A tartalmas programot
a zenekar koncertje zárta.

A www.zalatajkiado.hu kép-
galériájában további fotók lát-
hatók az eseményrõl.

Búcsúszent-
lászlói Népdalkör
EGO Színpad

Press Dance,
Lila Akác Dalkör

Fõnix

Pataki Balázs

A történelmi zászlók emelkedetté tették az ünnepséget.

Ünnepélyes keretek között augusztus 19-én, vasárnap pro-
jektzáró rendezvényt tartottak .

Az
41.586.404 Ft vissza nem térítendõ támogatásban részesült

. A pályázatnak kö-
szönhetõen több épület, köztük a kultúrház és a posta kül-
sõleg megújult, hõszigetelést kapott, nyílászáró-cserét hajtot-
tak végre. A munkálatok az energiatakarékosságot is szolgál-
ták. Az egységes falukép kialakításához nagyban hozzájárult
továbbá a közterületek parkosítása, játszóterek kialakítása, hir-
detõtáblák, hulladékgyûjtõk kihelyezése. A támogatás segítsé-
gével megújult a faluközpont korhadt esõbeállója, ezzel is nö-
velve a település esztétikai értékét. A fejlesztés három ütem-
ben valósult meg a és egyéni vál-
lalkozó kivitelezésében.

A létesítményeket az
elnöke adta át, megáldotta

érseki tanácsos, plébános. Az ünnepélyes átadáson a
tagjai is részt vettek, történelmi zászló-má-

solatok felvonultatásával. A rendezvény ideje alatt a térség
kézmûvesei bemutatták saját termékeiket. A kulturális mûsort
követõen a zenekar koncertjével zárult a nap.

Alsónemesapátiban
Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

Alsónemesapáti Község Önkormányzata

Fitotron Kft. Jagasics Dezsõ

Köcse Tibor, Észak-Nyugat Zalai Kis-
térségi Társulás Sömenek István

Történel-
mi Vitézi Rend

Fõnix

Faluképmegújítás Alsónemesapátiban

A beruházás az egységes falukép kialakítását szolgálta.
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Fõzni jó!

Nyár végén a barátaim-
mal mindig megtartjuk az
Apák buliját. Ilyenkor a csa-
ládot, feleséget, gyereket
hátrahagyva elmegyünk bu-
lizni. Rendszerint korán
érünk haza. Korán reggel.
Tavaly azonban a buli majd-
nem elmaradt. A szervezés
során egy lényeges ponton
elakadtunk. Nem akart sen-
ki sofõr lenni. Mindenki la-
pított, érthetõ okokból. An-
di érkezett meg a kávéval.
Látva a tanácstalanságot, rá-
kérdezett:

– Mi a gond?
– Nem tudjuk eldönteni,

ki vezessen, nincs sofõr.
– Én szívesen elviszlek

benneteket!
Az apák elõször a döbbe-

nettõl köpni-nyelni se tud-
tak. Az apák buliján egy fe-
leség lesz a sofõr! Ezért fér-
fiakhoz illõen ellenõrzõ kér-
déseket tettek fel:

– Odaviszel bennünket,
ahova mondjuk? Akkor in-
dulunk haza, amikor mi
mondjuk? Egész éjszaka
fent leszel velünk és végig
nem iszol alkoholt?

Mivel minden kérdésre
igen volt a válasz, az apák
egymásra nézve, – miért ne
tekintettel – elfogadták a se-
gítséget. Este a buli napján,
a feleségek hitetlenkedve
többször is megkérdezték
Andit, hogy tényleg elviszed
õket bulizni? Te leszel a so-
fõr? Szegény, hogy fogod
bírni? Így sajnálkoztak.

Másnap délben, amikor
felébredtünk a közös regge-
li alatt felidéztük a buli ese-
ményeit. Jó volt. Együtt ne-
vettünk az éjszaka esemé-
nyein. A feleségek irigyked-
ve hallgatták, hogy mibõl
maradtak ki. Ezért egyre
több feleség ajánlotta fel,
hogy jövõre õ is szívesen
lenne sofõr...

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Te is lehetsz sofõr…

Szent István
pet-

hõhenyei önkormányzat

Deák István

napján tartot-
ta szokásos falunapját a

. Kö-
zös ivás és evés, kulturális
programok általában ezek jel-
lemzik az ilyen rendezvé-
nyeket, de nálunk nem ez volt
az igazán lényeges – hang-
súlyozta polgár-
mester.

Szent István ünnepi falunap Pethõhenyén

Õszinte beszélgetések, együtt-
lét és mellékesként a gasztro-
nómiai élvezetek. A polgár-
mester elmondása szerint a
legfontosabb, hogy azt értékel-
jék a helyiek, miszerint a tele-
pülés áldoz erre a rendezvény-
re, továbbá azt tartja fontos-
nak, hogy együtt legyenek leg-
alább ezen a napon, ne men-

jenek el egymás mellett, ne ro-
hanjanak az ügyeiket intézni
vagy éppen dolgozni.

A helyi és környékbeli ha-
gyományõrzõ csoportok fon-
tosnak tartották megmutatni,
hogy mit gyakoroltak az elmúlt
hónapok folyamán és elõadják
azt a település lakóinak. Citera-
zene és népi kultúra, jókedv
dukált a csoportok fellépése
mellé, amelyeknek produkci-
óit a lelkes közönség minden
esetben hatalmas tapssal jutal-
mazta.

Deák István polgármester
példaként emelte ki azt is,
hogy amikor a szomszédos
Horvátországban jártak, akkor
azt látták, hogy védik a saját
gazdaságukat és a terményei-
ket, tehát nem az idegen ter-
mékek jelentették a legfonto-
sabb tényezõt az idegenfor-
galmi szezonban sem. Deák
István szerint ez is egy példája,
hogy mire képes egy közösség,
ha valóban egymás és nemcsak
saját érdekeit nézik annak
tagjai.

Odonics Beáta

Citerazene is dukált az ünnephez.

Államalapító Szent István
király ünnepén,
minisztertõl vette át a Népmû-
vészet Ifjú Mestere kitüntetõ
címet a pethõhenyei

. Andrea – mint találko-
zásunkkor elmondta – a népi
kézmûvességgel középiskolás
korában, a gébárti Kézmû-
vesek Háza gyermek- és ifjúsá-
gi táborában került kapcso-
latba.

Balogh Zoltán

Pózvai
Andrea

A Népmûvészet Ifjú Mestere lett
A gimnázium elvégzése

után, Gébárton, a Zala Megye
Népmûvészetéért Alapítvány
Kézmûves Szakiskolájában bõr-
tárgy készítõ képzésben vett
részt. 2000-2002 között a bu-
dapesti Népi Mesterségek és
Mûvészetek Szakközépiskolájá-
ban népi játszóházi foglalko-
zásvezetõi, közmûvelõdési szak-
ember és bõrtárgy készítõ né-
pi kismesterségek oktatója ké-
pesítéseket szerzett.

– 2001-tõl vagyok tagja a
Zala Megyei Népmûvészeti
Egyesületnek, ismereteimet fo-
lyamatosan igyekszem gyarapí-
tani egyesületünk, a Kézmûve-

sek Háza és a Hagyományok
Háza továbbképzésein, tábora-
iban. Játszóházi foglalkozá-
sokat, mesterség-bemutatókat
tartok gyermekek és felnõttek
részére évközi továbbképzé-
seken, táborokban és rendez-
vényeken. Kukoricából, gyé-
kénybõl készítem játékaimat,
amiket 2008-tól a Hagyomá-
nyok Háza Népi Iparmûvészeti
Tanácsa által zsûriztetek.

Andrea a mesteri címre
„Kukoricás” göcseji négy oldal-
ról kerített boronaház társas-
játék elkészítésével pályázott,
eredményesen.

H.L.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Az
tagjai és ba-

rátaik július 27-29-én ejtették
meg hagyományos nyári kirán-
dulásukat, melyre huszonhe-
ten húztak túracipõt. Az

tervezett túra elõtt a
csapat mindenre felkészült,
még esõkabátot is vittek ma-
gukkal, aztán harminc fokos
idõjárásban vágtak neki az út-
vonalnak. Elsõ nap a

, vagyis sze-
repelt a programban, ahol hét-
órás barangolás után érte el a
csapat egyik fele a 1721 mé-
teres magasságú
csúcsát.

– Az elsõ szakasz a szurdok
aljáig vezetett, ahová két óra

alsónemesapáti Ha-
rangláb Egyesület

Al-
pokba

Medve-
szurdok Mixnitz

Hochlantsch

Túrázó Harangláb az Alpokban

alatt jutottunk el. Aztán a kö-
vetkezõ másfél órában 173 fa-
hídon és különbözõ fokú lét-
rán másztunk felfelé, lefelé
már másik útvonalon jöttünk
le. Szerencsére felkészültünk
mindenre, így a cipõnk se csú-
szott meg a nedves létrafo-
kokon, és fent a szikláknál
olykor már négykézláb kellett
mászni. Lefelé nehezebb volt
menni, mint felfelé. Szeren-
csére útközben a forrásokból

tudtunk vizet pótolni, ami a
jó idõben elég jól fogyott –
mesélt a
„vádlierõsítõ túra” mozzana-
tairól.

A csapat este
szállt meg, majd másnap az
1910 méter magas

szemelték ki maguknak. A
reggel kilenc órai indulás után
a magasabbra tartók délután
ötkor értek le a hegyrõl. A
szálláshoz közeli tóban a bú-
várkodók fellelték a Szabadság-
szobor és több más építmény
mását, majd
fõztjével töltõdtek fel ener-
giával a harmadik nap elõtt.
Utolsó nap kettévált a csapat:
egyik fele nyolc fõvel vadvízi
evezésen vett részt

, a többiek városnézésen
voltak . A városká-
ban megtekintették az 1300-
ban épült templomot, aminek
hátterében visszanézték azt a
viaduktot, amin maguk is át-
haladtak.

Az egyesület õsszel
és környékén tervez gya-

logtúrát, szeptember 14-én pe-
dig hagyományõrzõ szüret-
jüket tartják.

Krápicz Lászlóné

Praebichlben

Polster-csú-
csát

Fábián László

Salza-fo-
lyón

Eisenerzben

Kává-
son

Pataki Balázs

A lelkes csapat az eisenerzi templomnál.

Európai uniós elvárás a szelektív hulladékgyûjtés hatékony
megszervezése és minél több hulladék lerakótól való eltérítése.
Ennek megfelelõen a kormány által is preferált házhoz menõ
gyûjtési rendszer bevezetésére már számos lépés történt

.
A szolgáltatási területén idén májustól lehe-

tõség van a mûanyag flakonok mellett a papírhulladékok ház-
hoz menõ zsákos gyûjtésére is. E gyûjtés a lakosság részére
plusz költséget nem jelent, és egyszerû megoldást kínál a
kommunális hulladék mennyiségének csökkentésére.

Míg a közszolgáltató cég milliókat költ a házhoz menõ sze-
lektív gyûjtés megszervezésére, bõvítésére, válogatásra, addig

Zala-
egerszegen

Zala-Depo Kft.

sajnos nem egyedi eset, hogy lopják a szelektív hulladékot,
nemcsak a fémet, hanem a papírt és a mûanyag palackokat is.
Egyre több lakossági bejelentés szól az összegyûjtött cégemb-
lémás zsákok tolvajok általi gyûjtésérõl, utánfutón való föl-
halmozásáról.

A helyzetet nem könnyíti, hogy a multinacionális cégek
mellett inkorrekt módon már a konkurens Zalai Huke Kft. és
kisebb vállalkozások is fizetnek a leadott hulladékért, melyet a
Zala-Depo Kft szolgáltatási területérõl gyûjtenek össze a lakók.

A legfõbb gond az, hogy a papír és pillepalackok lopásának
a lakosság is kárát látja, mert minél több a szelektív hulladék,
annál gazdaságosabb a begyûjtése, s az ágazat eredményessége
kihat a lakossági szemétdíjakra is. Emellett sok kellemetlen-
séget okoz a mellédobált szemét, illetve hogy csak az kap üres
zsákot, akinek a Zala-Depo Kft. szállítja el a szelektív hulla-
dékát.

Az utcára kitett zsák nem szabad préda, ZMJV Önkor-
mányzatának rendelete tiltja a szelektív hulladékgyûjtõ edé-
nyekbõl és zsákokból az elhelyezett hulladék eltávolítását.
Ugyanígy a guberálás és a szelektív szigetek tartalmának el-
tulajdonítása is szabálysértésnek minõsül. A hulladék begyûj-
tése ráadásul csak engedély birtokában végezhetõ.

A Zala-Depo Kft. megköszöni a lakossági bejelentéseket és
kéri, jelezze, aki információval rendelkezik a tolvajokról.

A lakosság is kárát látja a hulladéklopásnak

www.zaladepo.hu;
info@zaladepo.hu,

92/598-940

Tudósítókat keresünk!

Jelentkezés:
Tel.: 92/596-936 (8-16 óráig), fax: 92/596-937,

e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Várjuk mindazok jelentkezését a megye területérõl,
akik szívesen tudósítanának a településükön

történt eseményekrõl lapjainkba:

Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Lenti és Vidéke,
Zalalövõ és Környéke, Közép-Zala,

Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd
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Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési
Önkormányzatok Társulása támogatásával

Ekler Elemér
Zalatáj Kiadó

Göcsej Nyomda Kft.

Észak-Nyugat ZalaÉszak-Nyugat ZalaÉszak-Nyugat Zala
Kistérségi havilap

Hozzávalók:

Elkészítés:

60 dkg puly-
kamell, 10 dkg füstölt szalonna,
15 dkg füstölt házikolbász, 1
nagyobb fej vöröshagyma, 20
dkg gomba, trappista sajt, liszt,
tej, só, fehérbors, vaj, mexikói
zöldségkeverék, fokhagyma.

A pulykamellet
felszeleteljük, kiklopfoljuk, sóz-
zuk, borsozzuk, lisztbe márt-
juk, és elõsütjük kevés olajon.
Ha ez megvan, tepsibe rakjuk
egymás mellé a szeleteket
(majd ezekre megy rá a ragu).

Elkészítjük a mártásunkat
is: a hús elõsütõ zsírjában ki-
olvasztjuk az apróra vágott sza-
lonnát. Ha kiolvadt, rárakjuk az
apróra vágott vöröshagymát,
üvegesre dinszteljük. Ezután a
felkarikázott házikolbászt és a
szeletekre vágott gombát is
hozzátesszük. Ha lepirult, meg-
szórjuk 4 evõkanál liszttel, és
annyi tejjel engedjük fel, hogy
olyan sûrû mártást kapjunk,

ami nem folyik le majd a hús-
ról. Sóval, fehérborssal ízesít-
jük. Lassú tûzön 10-15 percig
fõzzük, ha kész, levesszük a
tûzrõl, és rárakjuk az elõsütött
hússzeletekre. Megszórjuk re-
szelt sajttal, és 15-20 percre be-
rakjuk a sütõbe.

Elkészítjük a köretet is. Vaj-
ban megfuttatunk egy kevés
apróra vágott fokhagymát, és
összekeverjük vele a sós vízben
megfõzött zöldséget. A húst
ezzel a zöldséggel és hasábbur-
gonyával tálaljuk.

Jó étvágyat!

„Szárnyaló” receptek

Zalai Baromfifeldolgozó Kft.
Pacsa, Ipari Park

Az étel elkészítéséhez keresse
a pacsai termékeit!

Zala megyében jelenleg a következõ helyeken vásárolhatja meg:
: Piac, Berzsenyi úti baromfibolt, Eötvös utcai

baromfibolt, Húsáruház Kossuth út, Egerszeghús.
: Piac, Kanizsahús 2000 Kft., Mesterhús.

: Hétforrás Coop.
: vendéglõk.

: Kovács Gusztáv nagykereskedõ.
A Zalai Baromfifeldolgozó Kft. nemrég átadott gyára arra

törekszik, hogy folyamatosan bõvítse a belföldi piacot, s szûkebb
hazájában, Zalában is mind több helyen megvásárolhassák
termékeit!

Zalai Baromfifeldolgozó

Zalaegerszeg

Nagykanizsa
Pacsa
Hévíz
Keszthely

Pulykamell gombás-
kolbászos raguval
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Értékelés

– Meglátod, Aranka, most majd azt mondja az Orbán,
hogy azért lett ennyi arany, mert õk vannak hatalmon.

Az
tanulói a Generaly

a Biztonságért Alapítvány által
kiírt pályázat, valamint az isko-
la alapítványának támogatá-
sával az idén

táboroztak, a szállás a
panzióban volt.

Sokat fürödhetett a csapat,
hiszen egy nap kivételével
minden nap fürdõzésre való
idõ volt. Azon az egy napon
sem unatkoztak a diákok, mert
amíg kint zuhogott az esõ, az
épület védõ falai közt egyesek
filmet néztek, mások sakkoz-
tak vagy kártyáztak. Mindenki
örömmel gondol vissza a sé-
tákra a településen, illetve a
szomszédos Balatonmáriafür-
dõn való fagyizásra, strando-
lásra. Még a strandon is aktí-
van töltötték az idõt a gyere-
kek, hiszen lehetõségük volt
focizni, vízilabdázni, a vízben
játszani, úszni. Nagyon élvez-
ték a résztvevõk a vízibicik-
lizést, különösen akkor, mikor
a lányok és a fiúk azért har-
coltak, hogy egymás „várát” el-

Egervári László Általá-
nos Iskola

Balatonkereszt-
úron Fe-
kete Macska

Nyári táborozás a Balatonnál

Élményekkel gazdagon tértek haza.

foglalják, s az idõ szinte észre-
vétlenül elrepült. Az utolsó két
nap érdekes programok fogad-
ták a látogatókat a strandon.
Ekkor volt a fúvós zenekarok
találkozója, s a különbözõ tele-
pülésekrõl érkezett csoportok
kellemes szórakozást nyújtot-
tak. Fõként a vízi zene, s a ma-
zsorett csoportok bemutatója
tetszett a táborozóknak.

Az egyik nap
is elhajózott a társaság. A me-
leg ellenére kellemes napot
töltöttek el együtt, s fáradtan,
de vidáman értek vissza a tá-
borhelyükre.

A hét programja azzal zá-
rult, hogy a szülõk megérkez-
tek gyermekeikért,és megle-
põdve, hitetlenkedve hallgat-
ták, hogy egész idõ alatt angya-
lok voltak. Örültek a hírnek,
bár magukban lehet, hogy azt
gondolták, hogy a kísérõ peda-
gógusok a hõségben napszú-
rást kaptak. Miután csemeté-
iket, s csomagjaikat „összegyûj-
tötték”, akinek kedve volt, még
maradt egy-két csobbanásra.

Badacsonyba
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Zalaegerszeg

Nagykanizsa

Keszthely

Hévíz

Lenti

Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

Kossuth L. u. 43.
Tel.: 83/511-231

Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

VÁLASSZON ÖN IS A ZALA VOLÁN
UTAZÁSI IRODA AUTÓBUSZOS

AJÁNLATAIBÓL!

További ajánlatainkat keresse irodáinkban.
Belföldi programjainkra SZÉP kártyát és

Üdülési Csekket is elfogadunk!

VELENCE ÉS SZIGETEI:
Murano - Burano - Torcello

PRÁGA - KARLOVY VARY

TÖRÖK KÖRUTAZÁS (félpanzió)

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG - SZLOVÁKIA

RÓMA - ORVIETO - TIVOLI

ISZTAMBUL - SZÓFIA - BELGRÁD

A FELVIDÉK történelmi városai

www.zalavolan.hu/utazási _iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716
Keszthely: 83-511-231 Hévíz: 83-540-399

Lenti: 92-551-061

Szept.7-9. 42.900,-Ft/fõ

Szept.20-23. 49. 900,-Ft/fõ

Szept.28-Okt.7. 175.900,-Ft/fõ

Okt.5-7. 32.500,-Ft/fõ

Okt.3-7. 82.900,-Ft/fõ

Okt.18-23. 91.900,-Ft/fõ

Okt.19-23. 54.500,-Ft/fõ

TOP-KER Kft.

Zalaegerszeg, Bánya u. 2. Tel./fax: 92/315-642
Nyitva: H-P: 8.00-16.00-ig.

Vas- és fémhulladék átvétele a
legmagasabb napi áron.

Megkezdtük hulladék akkumulátorok,
katalizátorok, és papír felvásárlását

a legjobb árakon,
a lakosságtól és közületektõl is.

Közületek részére ingyenes
konténer kihelyezés.

Pályázatokhoz kapcsolódó
kiadványok, újságok

készítése, szerkesztése
megbízhatóan, gyorsan!

Nyertes pályázatok
megvalósulásának

!
kötelezõ

közzététele kedvezményesen

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465

e-mail: zalataj@zelkanet.hu

HIRDETÉSÉT
Észak-Nyugat Zala

feladhatja
az havilapban.

Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937;

E-mail: zalataj@zelkanet.hu


