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Kistérségi havilap

Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása támogatásával

A gyümölcsfák a Municipium Kertészeti Áruda
kínálatából származnak.

Gyümölcsfa és bogyós gyümölcs vásár

Zalaszentivánon
Idõpont: november 08-09. 9.00-17.00

Helyszín: Zalaszentiván, Kossuth Lajos u. 46.

8900 Zalaegerszeg, Balatoni u. 19. • Tel.:0630/6227583

Október 19-én reggel 7 óra-
kor megszólalt köz-
pontjában a vészhelyzetre fi-
gyelmeztetõ sziréna. Szeren-
csére szó sem volt valódi ria-
dóról, hanem ez is része volt
annak a gyakorlatnak, amelyet
a

és
tartott

Egervár

Zala Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság Eger-
vár Önkormányzata

Most csak szimulálták a katasztrófát

közösen. A helyi polgári védel-
mi csoport mellett itt debütált
a megyeszékhelyi

, amely segített az
imitált vészhelyzeteket leküz-
deni. De hogy mik is voltak
ezek? A feltételezés szerint a
több napja tartó esõzés és a
viharos szél fákat csavart ki,
melyek egy lakóépületre dõl-

Göcsej men-
tõcsoport

tek. Innét elsõként kimentet-
ték a sérült lakókat, majd el-
távolították a veszélyessé vált
fákat. Egy másik szituációban a
74-es fõút, és a Lakhegyi út
keresztezõdésénél az úttestet,
valamint a hordalékkal meg-
telt hídgyûrûket kellett meg-
tisztítani. Egy harmadik hely-
színen, a 74-es fõút és a Dózsa
György út keresztezõdésénél
az iszappal megtelt vízelveze-
tõket tisztították ki.

A szimulációban több mint
70 fõ vett részt, igaz nem min-
denki a három fõ helyen dol-
gozott. Az emberek ellátásáról

is gondoskodni kellett, ezt a
pincedombi szabadidõpark-
ban oldottak meg. Az ott sür-
gõ-forgó asszonyok tízórait, ká-
vét, és forró teát készítettek,
valamint vezér-
letével egy hatalmas üstben
rotyogott a finom babgulyás.

A nap végén elhangzott,
hogy a szimuláció során jól
vizsgázott mind a helyi polgári
védelmi csoport, mind a Gö-
csej mentõcsoport, bebizo-
nyították, hogy valódi vész-
helyzet esetén is megállnák a
helyüket.

Gángó Károly

Gy.G.Az egervári csapat.

Kitüntetett gyûrûsi paripák

Idilli környezetben található a ménes.

Szép sikert értek el az Országos Mezõgazdasági és Élelmiszer-
ipari Kiállításon és Vásáron a lovai.

Részletek lapunk hetedik oldalán.
Gyûrûsi Ménes



2 2013. októberÉszak-Nyugat Zala

„Piros a vér a pesti ut-
cán,/munkások - ifjak vére
folyt,/- a háromszín-lobogók
mellé/tegyetek ki gyászlobogót.”

Mint minden éven, az idén
is megemlékeztek

ta-
nulói az 1956. október 23-i
eseményekrõl, hõsökrõl. A mai
fiatalok, gyerekek csak hallo-
másból, vagy a történelem-
könyv lapjairól tudják mi is
történt akkor. Pontosan senki

az Egervári
László Általános Iskola

Piros a vér a pesti utcán

A

novemberben ismét meg-
rendezi Zalaegerszegen a mun-
kavédelmi Ki mit tud?-ot.

A vetélkedõn a munkahelyi
csapatok mellett a középisko-
lások és a felnõttképzésben
részt vevõk is számot adhatnak

TIT Öveges József Isme-
retterjesztõ és Szakképzõ Egye-
sület

Ki mit tud? a 60 éves Zalai TIT-ben
tudásukról, tapasztalataikról. A
rendezvény az OMMF-11-P-0028.
sz. pályázati támogatásából való-
sul meg, melyre Zala megyébõl
több mint 100 résztvevõ várható.

A helyezettek díjazásban
részesülnek, a résztvevõk és az
érdeklõdõk megkapják a prog-
ramról készített kiadványt.

nem tudja, hiszen minden-
kinek más emlékei vannak,
minden fiatal más-más for-
rásból kap információt. En-
nek ellenére az iskola 7.
osztályosai átéléssel, nagyon
meghatóan és a többi diák
számára érthetõen elevenítet-
ték meg a hajdani törté-
néseket.

A mûsort tánccal és az is-
kolai énekkar részvételével, da-
lokkal tették színesebbé.

Átéléssel elevenítették fel a hajdani történéseket.

„Nemcsak magukért, nem-
csak a saját igazságukért har-
coltak akkor, hanem azért is,
hogy az utánuk következõ
nemzedéknek ne kelljen átélni
azt, amit õk már megszenved-
tek. Nem biztos, hogy ezt így
átgondolták mindannyian, de
azt valamennyien érezték, hogy
nem maradhatnak tétlenül.
Menniük kellett, indulni, cse-
lekedni.”

Október 23-án reggel ki-
lenc órakor ünnepi szentmisé-
vel kezdõdött a megemlékezés
az 1956-os forradalom és sza-
badságharcra . Ez-
után az I. és II. világháborús
emlékmûnél a település pol-
gármestere, ün-
nepi megemlékezõ beszédet
mondott. Ezt követõen elõször
az önkormányzat, majd a fa-
luban mûködõ társadalmi

Alibánfán

Cziráki Imre

Ünnepi megemlékezés Alibánfán

szervezetek helyezték el koszo-
rújukat megemlékezésük je-
leként.

Az összegyûlt tömeg a falu-
házba vonult, ahol az

elõadásában ün-
nepi mûsort tekinthettek meg
a résztvevõk. A fiatalok ver-
sekkel és zenével idézték fel az
1956-os forradalom és szabad-
ságharc eseményeit és hangu-
latát. Az alibánfai

is közremûködött az
ünnepi megemlékezésben. A
fiatalok mûsorát Magyarország
az én hazám címû dalukkal õk
zárták. Az ünnepi mûsor vé-
gén Cziráki Imre polgármester
megköszönte mind a szerep-
lõknek, mind a résztvevõknek,
hogy fellépésükkel, illetve je-
lenlétükkel részt vettek a meg-
emlékezésen.

Alibán-
fai Ripacsok

Lila Akác
Dalkör

(Magyar Zsófia)

Ünnepi szentmisével kezdõdött a megemlékezés.

A fiatalok versekkel és zenével idézték fel a forradalom ese-
ményeit.

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

Ha elolvasta, adja tovább!

keresünk a megye minden
részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve
30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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Ökologikus témapark a szõ-
lõhegyen

A
sikeres pályázatának kö-

szönhetõen a település határá-
ban lévõ szõlõhegy egyik terü-
letén – a tulajdonossal össze-
fogva – kirándulóhely létesül.
Ebben a témaparkban a tele-
pülésre látogató turisták meg-
ismerkedhetnek a múltbéli
ökologikus építészet hegyi
épületeivel, hiszen a területen
már megtörtént a felújítása
egy döngölt agyagból készült,
három derékból álló pince-
épületnek A pályázatnak kö-
szönhetõen pedig újjáépül egy
170 éves, gesztenyefából épült
boronafalú pince is, amely két
tulajdonosnak szolgálta ki a
szõlõhegyi gazdálkodáshoz szük-
séges igényeit. A területen je-
len van a mai kor téglaépí-
tészeti alkotása is, amely egy
pincével kombinált pihenõ-
ház. A bemutatóhely építmé-
nyeinek környezetében szõlõ-
ültetvények, õshonos magyar
gyümölcsfák találhatók és a
turisták szabadidejének eltöl-
téséhez megfelelõ funkciójú
eszközöket (szalonnasütõ, bog-
rácsozó hely, stb.) is biztosí-
tanak.

Természetesen az elkészült
zsúptetõs boronapicében a szõ-

Nagypáli Önkormány-
zat

Nagypáli hírmorzsák
lõhegyi használati eszközökbõl
kiállítás nyílik. A másik helyi-
ségben tölgyfa hordókban
helyi borok csalogatják a ven-
dégeket. A közösségi tér-
ben mintegy 20-25 fõ „múlat-
hatja” szabadidejét vendéges-
kedéssel.

A
szervezésében, annak

külföldi kapcsolatrendszerét
felhasználva a

Magyarországra akkre-
ditált munkatársai voltak ezút-
tal Nagypáli meghívottjai. A
mintegy másfél napos prog-
ram során nem csak a falu ér-
tékeivel ismerkedtek, hanem a
térség gazdasági és természeti
értékeit is bemutatta

polgármester. Hasznos
baráti kapcsolatépítéssel telt a
program ideje. A vendégek na-
gyon elégedettek voltak és
egyben távozáskor kifejezték
azon szándékukat, hogy a jövõ-
ben szeretnének további kap-
csolatokat építeni a térség és
országuk között. Az sem kizárt,
hogy már a közeljövõben líbiai
fiatalok szerezhetnek szakmai
tapasztalatokat a

. De szóba került

Líbiai vendégek Nagypá-
liban

Nagypáli Fejlesztési Öve-
zet Kft.

Líbiai Nagykö-
vetség

Köcse
Tibor

Megújuló
Energiák Innovációs Köz-
pontjában

még Nagypáli és Líbia egyik te-
lepülésének közös programja is.

A nyáron egy rendezvény-
hez kötötten indították be a
helyi piacot Nagypáliban.

országgyûlési képviselõ
nyitotta meg a piacot és to-
vábbi sikert kívánt a mûkö-
déshez. Az alkalmanként és
minden hónap 3. szombat dél-
utánján kinyíló árusító pavilo-
nokban fõleg helyi termékeket
és termelõket szeretnének
vonzani, hiszen ezzel a helyi
gazdaságot is tudják erõsíteni.
Vannak azonban olyan rendkí-

Helyi piac bontogatja szár-
nyait

Vigh
László

vüli alkalmak is, amikor a
Tourinform iroda mûködésé-
nek köszönhetõen buszokkal
érkeznek turisták a település-
re, ilyenkor a turisztikai kíná-
lat bõvítésként megszervezik a
helyi piacon az értékesítést.
Jelenleg Budapestrõl minden
héten egy busszal érkeznek
vendégek és az eddigi elége-
dettségük alapján bátorodtak
fel, hogy ezt a folyamatot bõ-
vítik. Rövidesen elfogadásra
kerül a Nagypáli termék véd-
jegy is. Ezzel védeni kívánják a
náluk elõállított és értékesített
árucikkeket. A védjegy egyben
alkalmas arra, hogy mind a ter-
melõ, mind az önkormányzat
kölcsönös elõnyökhöz jusson.

Újjáépül a boronapince.

Líbiai vendégek Nagypáliban.

Megnyílt a nagypáli piac.

Hungarikum

Hungarikum

Telefon: 92/380-037

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bérfõzés

– Palackozás

– Igény szerint cefrebeszállítás
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1985 nyárának vé-
gén egy akkor 33
éves pap érkezett

, a plébá-
nosi lelkipásztori te-
endõk ellátását kapva
feladatul. Egy alig öt-
éves kislány futott a
paplakás udvarán elé-
be, megkérdezve: „Mi-
ben segíthetek plébá-
nos bácsi?” Ez az
õszinte, szívbõl jövõ
segíteni akarás a lelke
mélyéig hatolt, és e
kis történetet Árpád
atya mint az elsõ, szá-
mára oly kellemes él-
ményt mesélte el több-
ször társaságunknak.
Plébánosi kinevezés-
sel érkezett, akkor 5,
késõbb 7 falu tarto-
zott hozzá, valameny-

Egervárra

In memoriam Kovács Árpád

nyi templom, kápolna magán
viselte a karbantartás hiá-
nyát. Az egervári szolgálat
alatt egymás után felújításra
kerültek az épületek, az eger-
vári templom állagmegóvása
és az épület belsõ felújítása
érdekében végzett munkájá-
ért Podmaniczky-díjat kapott.

28 év amit együtt töltött
velünk. 28 évig volt a mi
papunk és közéletiségében is
példamutatónk. Az elsõ ká-
beltelevíziós adást Õ készí-
tette, késõbb Egerváron a
templomi televíziós egyenes
adás kiépíttetésével az öre-
gek és betegek számára tette
elérhetõvé a szentmisén való
lelki részvételt. A községi,
iskolai, civil szervezeti ren-
dezvényink állandó meghí-
vottja és aktív résztvevõje
volt. Sok-sok felejthetetlen
zarándoklat, kirándulás meg-
szervezésével segítette elõ a
határainkon túli emberek,
közösségek életének megis-
merését, lelki feltöltõdésün-
ket. Komoly pap volt a temp-

lomban, és jó kedélyû, vicces
ember a templomon kívül.
Történt egyszer, hogy a Hely-
történeti Klubban végzett
munkák alkalmából felaján-
lotta az ebéd elkészítését. Kb.
10-en lehettünk, egy nagy
lábas csigapörkölttel érke-
zett. Elmondta a menüt, amit
majd mindenki jóízûen elfo-
gyasztott. Az ebéd befejezté-
vel a lábas elmosására in-
dultunk volna, mire huncut
mosollyal megszólalt: „hagy-
játok csak, ha hazamegyek,
úgy is eldobom ezt az edényt!”
Õ a mi Árpink volt, Egervár
Díszpolgára!

És jött a betegség, ami el-
len küzdött, harcolt, de végül
is a betegség gyõzött felette.
Házat vett, nem akart Eger-
várról elköltözni, és mégis
meg kellett tennie. Egy új ha-
zába, amit hirdetett: egy
szebb hazába költözött.

Adj Uram Örök Nyugodal-
mat Neki!

kántor
Kálmán István

A környék iskolái közül el-
sõként a

5. osztálya láto-
gatta meg a felújított

. A kirándulásnak a gye-
rekek biciklivel vágtak neki,
majd három csoportra osztva

Zalaszentiváni Álta-
lános Iskola

egervári
kastélyt

Diákok a várkastélyban

ismerkedtek a kastéllyal. A
színpadon népdalokat énekel-
ve megcsodálták az épület ki-
váló akusztikáját is.

A kirándulás minden gye-
reknek életre szóló élményt
jelentett.

A zalaszentiváni diákok az ódon falak között.

Október közepén, a jó
idõt kihasználva, társadalmi
munkákat szerveztek

. Az egyik helyszínen
a ud-
varán a növényzetet és a
klub épületének a környe-
zetét rakták rendbe a részt-
vevõk.

Eger-
váron

Helytörténeti Egyesület

Társadalmi munkák Egerváron

Kavicsos sétányt alakítottak ki.

A másik helyszínen, a
az urnafal elõtt alakí-

tottak ki egy kavicsos sétányt,
hogy rossz idõben ne kelljen
sárban sétálni. A sétány szélét
betonszegéllyel is megtámasz-
tották, így még formásabb lett
az elkészült szakasz.

teme-
tõben

-gy-

Megrendelés felvétele, tájékoztatás

az alábbi címen, vagy telefonszámon:

CZOTTER BT., Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.

Tel.: 06 20/951-0824

ONLINE PÉNZTÁRGÉPEK!
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Rajz: Farkas László

Talány...

– Maga sem érti, Kovácsné, hogy a Bajnai szerint miért
rossz nekünk ez a folyamatos rezsicsökkentés?

Kissé borongós, esõs, ok-
tóberi délutánon gyûltek össze

családtagok,
barátok, ismerõsök, hogy a

által elkészített kül-
téri kemencére Isten áldását
kérjék.

A nyár végén fogalmazó-
dott meg Józsefben, hogy
nagymamája emlékét felidézve
kemencét készít a családja szá-
mára. A világhálón böngészve
több alaprajzot is átnézett,
melyekbõl végül elkészítette a
saját ötvözetét. A kivitelezés-
ben nagy segítség volt számá-
ra, hogy szomszédjától, több

Zalaszentivánon

Tóth József

Kemence a nagymama emlékére

száz darab használt téglát ka-
pott. Szeptemberre elkészült a
nagy mû, kezdõdhetett a pró-
bafûtés. Az elsõ tûzgyújtáskor
boldogan konstatálta a „mes-
ter”, hogy a füst körbejárja a

kemence belsejét, majd távo-
zik a kéményen, úgy ahogy az
a nagykönyvben meg van írva.
A következõ lépés a tetõ alá
hozatal és a csinosítás volt. A
készítés dátumát és a ma-
gyaros motívumokat kisebbik
lánya, festette
a kemence elejére.

lelkipász-
tor a kemenceszenteléskor a
gyermekkori kenyérsütéseket
idézte és párhuzamot vont a
múlt és a jelen között. Ha va-
laki a saját munkája által ké-
szített kenyérrel, étellel kínálja
családtagjait, barátait, az a sze-

Anna Boglárka

Sömenek István

retetébõl is ad nekik. A szen-
telt vízzel meghintett és meg-
áldott kemencénél az asztali
áldást közösen mondták el az
egybegyûltek.

- háel -

Elkészült a kemence.

Október 25-én kézmûves
foglalkozásra került sor a

faluházban
Nagyon sok gyermek vett

részt a hagyományos összejöve-
telen, többen szüleikkel érkeztek.

A résztvevõkre ezúttal – ak-
tualitása miatt – töklámpás
készítése várt.

*
Október 29-én szokásos

heti összejövetelére készült a
kemendollári

ke-
mendollári

Hóvirág Nyugdí-

Kemendollári hírmozaik

jas Klub. A résztvevõket kel-
lemes meglepetés várta, hiszen
voltak, akik nem feledkeztek el
arról, hogy most ünnepli 5
éves fennállását a helyi szép-
korúak közössége.

A figyelmes – nem nyug-
díjas – vendéglátók jóvoltából
meghitt ünnepség lett a szoká-
sosnak induló heti összejöve-
telbõl, amit egy cseppet sem
bántak a jubilánsok, s ezúton
is köszönnek.

Hagyomány már a töklámpás készítése.

Kellemes meglepetés várta a nyugdíjas klub tagjait.

Fotó: Tóth KrisztinaFotó: Tóth Krisztina



Változnak az idõk...

– Nem akarom cikizni, vezérigazgató úr, de alapszervi
párttitkár korában egészen másképp vélekedett a társadalmi
viszonyokról...

Veterán szocik

– Sok mindent megértem már, de most nem értem, hogy
miképp vagyunk mi szocialisták, ha pártunk a tõke
mögött áll?! Rajz: Farkas László
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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

•

A térség településeihez ha-
sonlóan is részt
vett az Itthon vagy - Magyar-
ország, szeretlek! programon.
A tervezett mûsort zavarta a
rossz idõjárás, de a Szent Mi-
hály napi tüzet meggyújtották.
A megjelentek a zenés mûsor
mellett egy helyi indíttatású
filmet is megtekintettek, majd
finom vacsorára látták vendé-
gül a résztvevõket.

– A szeptember utolsó hét-
végéjén tartott programot jó
kezdeményezésnek tartom, és
remélem, hogy lesz folytatása.
Az országot nem csak ilyenkor
kell szeretni, hanem termé-
szetes és épített értékeinkre
mindig figyelni kell. Kaj József
segítségével készítettünk egy
filmet, ami az itteni hegyi in-
gatlanok, szõlõskertek sajnála-
tos pusztulását mutatja be. A

Pethõhenye

Magyarország, szeretlek! - egy kicsit másképpen
Filmet forgattak Pethõhenyén

25 perces alkotásban nyomon
követhetõ annak a szõlõsbir-
toknak az állapota, melynek a
gazdája egy, tíz vagy éppen
húsz éve halt meg. A régebbi
épületeknél már a pince teteje
is beomlott, s a régi kellékek,
szerszámok, méhészeti és bo-
rászati eszközök mind a romok
alatt vesznek, pusztulnak – je-
gyezte meg , Pet-
hõhenye polgármestere.

A térségben másik, a ha-
gyományõrzést nem szolgáló
tényezõ a külföldiek ingatlan-
vásárlása, akik az épületet még
felújítják, de általában nem
folytatják a bejáratott gyü-
mölcstermesztést és szõlõmû-
velést. A külföldi vásárlók nem
követik az országos fejlesztési
programokat, nem érdekük az
itteni adózásban részt venni, a
hagyományt õrizni, a falumeg-

Deák István

tartó munkában szerepet vál-
lalni. Kivételt jelentenek azok,
akik ténylegesen megszerették
a környéket és a településen
laknak. Pethõhenyén három
külföldi család él, akiknek a
nyelvi különbözõségbõl adó-
dóan még vannak kommuni-
kációs nehézségeik, de fokoza-
tosan bekapcsolódnak a közös-
ségi programokba.

Deák István szerint a város-
hoz közeli településeken jel-
lemzõ az ottani programok,
szórakozási lehetõségek elszí-

vó ereje, míg a kiesõ, több-
ezres falvakban nagyobb lét-
számban gyûlnek össze a ren-
dezvényre. Véleménye szerint
fellelhetõ a szomszédos falvak
szembenállása, ami az elmúlt
rendszer utóhatása. Pár kilomé-
tert utazva külföldön hagyo-
mányõrzésre épülõ mintagaz-
daságokat látni, míg nálunk a le-
rombolt mezõgazdaság most kezd
feléledni, viszont a támogatá-
sok megítélésénél, idõzítésénél
már hiányzik a szakértelem.

Pataki Balázs

Hangulatos összejövetelt tartottak a faluházban.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Múltkor kiderült, hogy
lakberendezéssel foglalko-
zunk, ezért nekem szegezték
a kérdést: miért is van szük-
ség lakberendezõre? Egy pil-
lanatra meglepõdtem a kér-
désen, majd eszembe jutott
Józsi, elmosolyodtam és el-
kezdtem a történetet:

– Van nekem egy bará-
tom, Józsi, aki a testtartásá-
nak és a pocakjának köszön-
hetõen sohasem volt a nõk
ideálja. Minden ruha úgy
állt rajta, mint tehénen a ga-
tya. Pedig mindent megpró-
bált, járta az üzleteket, az ol-
csótól a méregdrágáig min-
den ruhát felpróbált, siker-
telenül. Annyira elkesere-
dett, hogy az élettõl is el-
ment a kedve. Egy szép na-
pon az egyik barátja ajánlott
neki egy jó divattervezõt,
aki azért jó, mert varrni is
tud. Józsi hitetlenkedve ment
el hozzá. Amint belépett az
ajtón, egybõl levették a mé-
retet róla, ajánlottak neki fa-
zont, anyagokat, amibõl Jó-
zsi könnyen tudott választa-
ni. Amint elkészült a ruha,
Józsi rezignált nyugalom-
mal nézett a tükörbe. Biztos
volt benne, hogy ez is úgy
fog állni rajta, mint tehénen
a gatya.

De legnagyobb döbbe-
netére marha jól nézett ki.
Nem volt pocak, nem lógott
rajta sehol sem a ruha, de
nem is nézett ki úgy, mint a
kötözött sonka. Józsinak
megjött az életkedve, és a
nõk is észrevették.

Hát ezért van szükség
olyan lakberendezõre, aki
gyártani is tud, mert külön-
ben sok lakás úgy nézne ki,
mint tehénen a gatya…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Mint tehénen a gatya...

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

A jelen-
leg mintegy 150 lovat tartanak
számon, melyek az év nagyré-
szében szabadtartásban van-
nak, s csak a hidegebb hóna-
pokban kerülnek istállóba. Ki-
vételt képeznek a kiállításokra,
tenyészszemlékre, versenyekre
szánt lovak, melyek a felké-
szülési idõszakban étrendjük-
kel és külön foglalkozásokkal
hangolnak a megmérette-
tésekre.

– A gidrán a fõvonulat, mel-
lette hucul, shagya arab és kis-
béri fajták találhatóak nálunk.
Két gidrán lovunk is dobogón
végzett szeptember 18-án Bu-
dapesten, az Országos Mezõ-
gazdasági és Élelmiszeripari
Kiállításon és Vásáron (OMÉK).

Gyûrûsi Ménesben

Díjazott gyûrûsi paripák

Az elõválogatás után az ország
elismert tenyészetei a leg-
szebb lovakat viszik a verseny-
re, melyen a bírák ilyenkor a
küllemet, a mozgást, a visel-
kedést nézik – mesélte

, a gyûrûsi lovardát fenn-
tartó család feje.

A szemlére kerülõ lovaknál
fontos, hogy a laikus közön-
ségnek is tetszenek. A verse-
nyen szereplõ lovakkal elõze-
tesen 2-3 hónapot megkülön-
böztetetten foglalkoznak. Kü-
lön takarmányt kapnak, a na-
pon nem lehetnek sokat, mert
megfakulna a szõrük, és izmos-
nak kell lenniük, nem lóghat a
hasuk. A budapesti szemlén a
„Gyûrûs-Gidrán” Sport - és Kul-
turális Egyesület lovai közül

az elsõ helyen végzett,
a képzeletbeli dobogó

harmadik helyét érdemelte ki.
– Próbálom a régi nemzeti

értékeket visszahozni az or-
szágba, de sajnos nem értéke-
lik ezt. Egy hivatali kódszám el-
írása miatt maradtam le a lo-
vakra igényelt éves támogatás-
ról… Sajnos nincs meg a valódi
értékük ezeknek a lovaknak,
pedig mindkettõ õseit elvitték
1920-ban Romániába, és on-
nan hoztam vissza õket. Egyik-

Vörös
József

Bíbor
Fahéj

nek 1807-ig visszamenõleg arany-
érmesek az õsei, a másiknak
1814-ig. Apjuk a két világhábo-
rú között Bulgáriába került ló
ivadéka, tehát szintén az or-
szágból származik. Megpróbá-
lok 70-80 kancával valamit
megõrizni a múltból, az or-
szágban egyedülálló 200-220
éves családfákat tartunk fent –
jegyezte meg Vörös József.

A gyûrûsi ménest megte-
kintõ látogatóknak egyedülálló
élményben lehet részük. A tá-
jat fürkészve a falut övezõ
dombon és annak lejtõjén is
lócsapatokat fedezni fel. Az
állatok a völgyben szintén idil-
li környezetben, fák és bokrok
között hûsölve, vagy a végte-
lennek tûnõ réten legelészve
töltik napjaikat. A lovak között
elsõre idegenül mozgót köny-
nyedén elvarázsolják a szelíd,
simogatásért odasétáló csikók,
kancák, melyek mellett szar-
vasmarhák és mangalicák is
elférnek a gazdaságban. A Gyû-
rûs Gidrán Egyesület színei-
ben a család mellett a környék-
beli gyerekek is gyakorolják a
versenyzést és természetesen
szívesen látják a lovagolni vá-
gyó állatbarátokat is.

Pataki Balázs

Bíbor, az elsõ helyezett ló.
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Alapítványi bált rendezett
október 19-én az

és az
.

Az óvónõk és segítõik igazán
kitettek magukért az elõké-
születekben, hiszen gyönyö-
rûen feldíszítették az esemény-
nek helyet adó tornatermet,
különféle növényekkel és hal-
loweenes díszlettel. A bevételt
idén is teljes egészében a gye-
rekekre fordítják, játékokat vá-
sárolnak, valamint kirándulá-
sokat és színházlátogatást fi-
nanszíroznak majd belõle.

Este fél 8-kor
óvodavezetõ, valamint

ala-
pítványi elnök köszöntõivel el-
kezdõdött az esemény.

A kulturális mûsort
és

gitáros-énekes produkciója nyi-

egervári óvo-
da Egervári László Ál-
talános Iskoláért Alapítvány

Bangó Zol-
tánné
Zsuppánné Béres Erika

Kuba
Zsolt Dékány Zsuzsanna

Bál az ovisokért
totta. Az este további részében
fellépett még a vasboldog-
asszonyi , illet-
ve a vasboldogasszonyi felnõtt
hölgyek, Gõsfáról a

, a

és . A
legnagyobb sikert idén is az óvó-
nõk elõadása aratta, akik kánkán
tánccal készültek, amiben jó né-
hány férfi is közremûködött.

A közel 1 órás mûsor vé-
geztével vacsora is várta az est
résztvevõit, amit
és biztosított.
Ezt követõen a zenéé és a tán-
cé volt a fõszerep, valamint
azé, hogy minél több bevétel
gyûljön össze az óvoda számá-
ra, amihez a tombola, a licitá-
lás és a büfé bevétele is nagy-
ban hozzájárult.

Dancing Group

Rozma-
ring Néptánccsoport Zahira
Hastánccsoport, Balázs Hen-
riett Bogdán Annamária

Gorza Tamás
Gángó Károly

gy.g.

Hagyományos ez a bál az óvoda megsegítésére.

Október 26-án, szombaton
nyugdíjas találkozót rendeztek

. Az ese-
ményre a falu idõseinek nagy
része ellátogatott, hogy egy

Vasboldogasszonyban

A nyugdíjasok napja volt

kellemes délutánt töltsenek el
együtt a faluházban. A szépko-
rúak, akik részt vettek a ren-
dezvényen, köszönetüket sze-
retnék kifejezni az önkormány-

zatnak a meghívásért és a vendég-
látásért, valamint a szereplõk-
nek a színvonalas, jó mûsorért.

Az ünnepségen elõször
polgármester

köszöntötte a megjelenteket,
majd átadta a színpadot a fel-
lépõknek.

Elsõként a
adta elõ mûsorát, majd a

helyi gyerekek produkcióját
tekinthették meg a szépko-
rúak, melyben verseket sza-
valtak. Felléptek még a helyi
asszonyok spanyol tánccal, a

Gõsfáról, ,
valamint egy rövid színdarabot
is megtekinthettek az idõsek.

A mûsor után az önkor-
mányzat kiadós vacsorával ven-
dégelte meg a jelenlévõket,

Mazzag Géza

Községi Népdal-
kör

Rozmaring néptánccsoport
Bogdán Annamária

melyet idén az
biztosított. Utána

ismét egy kis mûsor várt a
jelenlévõkre.
énekelt közismert dalokat ope-
rettekbõl és musicalekbõl. Ezt
követõen a zenéé és a táncé volt
a fõszerep. A polgármester biz-
tatására még vonatoztak is a
jelenlévõk, szinte senki sem
maradt ülve.

A korábbi évekhez hason-
lóan idén is volt tombolasor-
solás, ahol több értékes nyere-
mény talált gazdára. Ezután
ismét felcsendült a zene, amit
idén biztosított.
Egészen késõ estig tartott a
mulatozás az idei nyugdíjas
találkozón, mindenki megelé-
gedésére.

egervári Rózsa-
kert étterem

Srágli Hajnalka

Antal Imre

(gy)

A hangulat most is nagyszerû volt.

feladhatja az

havilapban.
Telefon: (92) 596-936;

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

Észak-Nyugat Zala

HIRDETÉSÉTHIRDETÉSÉT

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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Az egervári Várkastély Kft. 98 157 794 Ft támogatást kapott
az Új Széchenyi Terv Nyugat-dunántúli Operatív Program-
jából az egervári Nádasdy-Széchenyi-Várkastély turisztikai
szolgáltatásfejlesztésére. A projekt keretében felújításra ke-
rül a most záruló önkormányzati beruházás során nem érin-
tett konyha, tálaló és a szálláshelyek. A várkastély nagy-
parkolója mellett rendezvénytér kerül kialakításra, míg a te-
lepülés központjában található közel 300 éves barokk istálló
szerkezeti megerõsítést és új tetõt kap.

A Magyar Állam tulajdonában lévõ Egervári Várkastély állapota az 1961-65
között végzett felújítás óta folyamatosan romlott. Egervár Önkormány-
zata mint vagyonkezelõ uniós támogatással felújítatta az egervári Ná-
dasdy-Széchenyi-Várkastélyt. Fejlesztésének, turisztikai hasznosításának
fõ célja az ország egyedülálló kulturális és környezeti értékeinek
fenntartható gazdagítása egy olyan komplex szolgáltatást nyújtó tu-
risztikai attrakció révén, amely kulturált pihenést, ismeretszerzést, a
rekreációt, valamint a szabadidõ minõségi eltöltését kínálja az ide-
látogatóknak. Ennek a munkának a továbbfejlesztése valósul meg az új
projektben.

A Várkastély Kft. sikeresen pályázott az Új Széchenyi Terv Nyugat-du-
nántúli Operatív Programjának NYDOP-2.1.1/I-11 azonosítószámú,
„Turisztikai szolgáltatások fejlesztése” elnevezésû pályázati kiírására. A
pályázaton a várkastély komplex turisztikai szolgáltatásainak fejlesz-
tésére 98 157 794 Ft támogatást kapott. A projekt összes költsége
nettó 196 315 588 Ft.

Németh-Gotthárd József, a kft. ügyvezetõje közölte, hogy a projekt
megvalósítása során felújításra kerül a várkastély konyhája, az ahhoz
tartozó tálalóval. Átépítik a szálláshelyek vizesblokkjait, és a felújított
szobákba a tervek szerint korhû, illetve a reneszánsz kort idézõ bútorok
kerülnek. A várkastély nagyparkolója mellett rendezvényteret alakítanak
ki fesztiválok, koncertek, vásárok megtartására. A lovas hagyományok
bemutatását szolgálja majd a település központjában, a régi majorban
található barokk istálló, amely az 1700-as években épült. Ez utóbbinak a
felújítási munkáival kezdõdött meg a napokban a projekt megvalósítása.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Uniós támogatásból folytatódik az Egervári Várkastély fejlesztése

Várkastély Kft.
Cím: 8913 Egervár, Vár út 15.
Telefon: +36 30 93 73 647
E-mail: varkastelykft@egervar.hu
www.egervarivarkastely.hu (szerkesztés alatt!)

Az kultúr-
házban délután négy órakor a
Himnusz közös éneklésével
kezdõdött az az ünnepi mûsor,
amelynek keretében idézték
fel az ötvenhatos forradalom
és szabadságharc eszményi
mondanivalóját. A község fia-
taljai versekkel, megzenésí-

alsónemesapáti

1956-ra emlékeztek

tett költeményekkel idézték
meg '56 szellemiségét. A fer-
tályórányi emelkedett pillana-
tok után az ünneplõk a Hõsi
Emlékmûnél helyezték el a
hála és a megemlékezés ko-
szorúit.

A megemlékezés a Szózat
éneklésével ért véget.

Koszorúzás a Hõsi Emlékmûnél.

Hazánkban is kezd népsze-
rûvé válni a Halloween, fõleg a
diákok körében. A nemesapáti

felsõ tagozatos tanulói e
kelta ünnepkörrel és a hozzá
kapcsolódó szokásokkal ismer-
kedtek meg, miközben a ma-
gyar hagyományokról sem fe-
ledkeztek meg.

A projekt nem titkolt célja
volt a társas- és a szociális

Csertán Sándor Általános Is-
kola

Tök jó két hét

kompetenciafejlesztés, vala-
mint a tanulók kreativitásának
elõsegítése.

Az õszi szünet elõtti utolsó
napon a diáksereg játékos for-
mában adott ízelítõt (tökös sü-
tiket is sütöttek) a megszerzett
tudásból, a vetélkedõt az iskola
ötödikesei nyerték meg (fel-
vételünkön).

Fotó:
H.L.

Horváth Tímea

Az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás és Egervár

Község Önkormányzata az idei évben is megrendezi a már

hagyományossá vált adventi vásárt.

A rendezvény idõpontja:

A rendezvény helyszíne:

Várjuk a rendezvényre kiállítók és fellépõ csoportok

jelentkezését!

Jelentkezni: Kistérségi iroda, Nagypáli, Arany J. u. 26.

Tel./fax: 92/564-055

2013. december 15. (vasárnap) 10.00 óra

Egervár-tornaterem

Szervezõk

Felhívás!
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A kistérségi programok
között az egyik legnépszerûbb
eseménynek számít a vers-,
próza- és mesemondó verseny.
Tavaly került
sor a rendezvényre, idén, no-
vember 9-én 10 órától

lesz a házigazda.
– 70 résztvevõ jelentkezett,

akik a , a Deák Fe-
renc Megyei Könyvtár igaz-

Zalaszentivánon

Alsó-
nemesapáti

Kiss Gábor

Idén Alsónemesapátiban szavalnak
November 9-én tartják a térségi versenyt

gatója,
könyvtáros,

fõiskolai tanár,
tanár,

elõadómûvész és
menedzser

alkotta zsûri elõtt versengenek
majd. Minden résztvevõ könyv-
jutalomban részesül, az elsõ
helyezettek a Pannon Lapok
Társaságának felajánlásával, a

Sebestyénné Horváth
Margit Horváthné
Bencze Irén
Gyenese Viktória Hege-
dûs Erzsébet
Vásár Mariann

„Breki” magazin éves elõfize-
tésével gazdagodnak – mondta

térségi me-
nedzser.

A program délelõtt 10 órá-
tól kb. 3 óráig tart, ahol a fia-
talok óvodás, alsós, felsõs kor-
osztályokban vers és mese, az
ifjúságiaknál és a felnõtteknél
vers és próza mûfajban állnak
színpadra. Lapzártánkig 16 te-

Hessel Ferencné

lepülésrõl jelentkeztek a meg-
mérettetésre, így a versengõ-
ket az elmúlt évek gyakorla-
tának megfelelõen két cso-
portra osztják.

Alsónemesapátiban a hó-
nap másik eseménye az idõsek
napja lesz, melyet november
16-án délután tartanak a kul-
túrházban.

Pataki Balázs

Tavaly Zalaszentivánon (képünkön) rendezték a versengést.

Október elején különös jel-
mezekbe bújt emberek gyüle-
keztek , az északi
faluvégen. A helyiek szerve-
zésében szüreti felvonulásra
készültek, hogy traktorokkal,
szekerekkel és különféle jár-
mûvekkel járják végig a falut.
Miután mindenki készen állt,
útjára indult a menet. Az élen

Lakhegyen

Szüreti felvonulás Lakhegyen

haladt a kisbíró, aki az elmúlt
év eseményeit hirdette ki vers-
be szedve, és bizony a fel-
vonulás végére el is ment a
hangja. Mögötte a szõlõvivõ
lányok haladtak, majd a külön-
féle maskarás emberek. Idén is
felvonultak a helyi ovisok is,
konténerládákból készült után-
futókban. Nótaszót is lehetett

hallani a
jóvoltából, és debütált a

, ami egy Trabant
tetejérõl sugározta elsõ adását.

Miután végigvonultak a fa-
lun, a kultúrház volt a vég-
állomás, ahol zsíros kenyér, és
pogácsa várta a megfáradt
résztvevõket. Egy kis zeneszó
is volt, ami fõleg a kicsiknek
tetszett, az eseményt pedig
vidám nótázással zárták az
idõsebbek.

Lakhegyi Daloskör
Lak-

hegy rádió

gy.g.A lakhegyi felvonulók.

A felvonulás végére elment a kisbíró hangja.

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

Élõ adás a Trabant tetejérõl

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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A megyei III. osz-
tály Közép-csoportjá-
nak tabellájára tekintve
elmondható, hogy meg-
táltosodott az
csapata, hiszen hétrõl
hétre a dobogó egyik
fokán áll. Az elõzõ
években a középme-
zõnyben helyet foglaló
együttes õsszel a hato-
dik fordulóban talált
elõször legyõzõre, ad-
dig vezette a 14 csa-
pattal elinduló bajnok-
ság táblázatát. A sikeres
õsz egyik fõszereplõje
a csapat rutinos ka-
pusa, ,
aki novemberben tölti
be az 52. életévét, és
emberemlékezet óta az
alibánfaiak hálóját õrzi.

– A korábbi évek-
ben is jó kollektíva volt

Alibánfa

Wigand István

Megerõsödtek, s dobogóra vágynak
Ötvenen túl is magabiztos a hálóõrük

nálunk, de most csapatként
sikerült elõrelépni. Vannak he-
lyi rutinos játékosaink Bangó
László és Forintos Norbert
személyében, és hazatértek a
máshol focizó falubeliek is.
Ezen a szinten sikerült minõ-
ségi játékosokat igazolni, és a

csapat mellé Vass László sze-
mélyében új edzõ is érkezett.
Eddig nálunk nem nagyon volt
edzõ, vagy játékos-edzõ irányí-
tott bennünket. Nem egészsé-
ges helyzet, ha a pályán lévõ
játékos irányítja edzõként is a
csapatot. Most van, akire hall-

gatnak a játékosok, õ mondja
el a taktikát, õ állítja össze a
csapatot – árulta el Wigand
István, aki csak egy mérkõzé-
sen pihent õsszel. A korról fag-
gatva elárulta, hogy már gyak-
rabban érik a sérülések, nehe-
zebben piheni ki magát, de a
meccsek után nem érez fá-
radtságot.

A csapat nyáron több játé-
kost igazolt az egy osztállyal
feljebb szereplõ

csapatától, és az ellenük
elért Magyar Kupa gyõzelem

Zalaszenti-
ván

megadta a bajnokság kezdõ-
lendületét. A csapatból sokan
külföldön dolgoznak, így ed-
zésre nem tud összegyûlni a
csapat, az eredményeik ennek
fényében is dicséretesek. A
bajnokságban elõzetesen az
elsõ öt hely valamelyikének
megszerzését tûzték ki célul,
de most már a dobogó a cél.
Ebben a , a

, a Nagylengyel, a
négyes lehet a fõ vetély-

társuk.

Pacsa Csonkahegy-
hát Gellén-
háza

Pataki Balázs

Wigand István 52 évesen is élvezi a
mérkõzéseket.

Meghívó

Az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás és
Vasboldogasszony Község Önkormányzata 2. alkalommal

rendezi meg a

: Vasboldogasszony-faluház
: 2013. november 30. (szombat) 14,00 óra

14.00 óra
Megnyitó:

, az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás elnöke
14.30-tól szakmai programok, pálinkaminõsítés

jelenlévõk megvendégelése
eredményhirdetés

kisüsti pálinka minõsítõ versenyét.

A rendezvény helyszíne
A rendezvény ideje

Minimum leadási mennyiség: 0,5 l, és a mintával
együtt hozni kell bérfõzött párlatszármazási

igazolványát
Nevezési díj: nincs

A rendezvényen való részvételt 2013. november 15.
szíveskedjenek jelezni a településük polgármesterénél

vagy a 30/825-92-41-es telefonszámon.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt a

rendezvényünkre!
szervezõk

Köcse Tibor

Kisüsti pálinka minõsítõ

Programok:
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Az akció a készlet erejéig tart!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy

kerül a
a Megújuló Energiaforrások Innovációs Ökocentruma mellett

A termelõk között megtalálható lesz:
tojásos, füstölt húskészítményes, mézes, zöldséges,

gyümölcsös stb.
Szeretettel várjuk a helyi és környékbeli termelõket és

természetesen a vásárlókat is.

2013 novemberétõl minden hónap harmadik szombatján
13,00 órától megrendezésre Nagypáli Helyi Piac

.

Helyi termelõk és vásárlók figyelem!

Horváthné Bencze Irén
Iroda: 8913 Egervár, Nádasdy T. u. 24.
Telefon: 92-564056
Mobil: 30-2524002
E-mail: bencze.iren@t-online.hu

Polgári búcsúztatásPolgári búcsúztatás

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-320

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!

2013. november 1-tõl a
Felnõtt belépõ : 1 300 Ft

GYERMEKEKNEK A BELÉPÉS INGYENES!
Felnõtt belépõ : 2 500 Ft

(14 éves korig)

(pezsgõfürdõ + szaunahasználattal)


