XVI. évfolyam 8. szám
2015. augusztus
Kistérségi havilap

Borokat házasítottak a testvértelepülések
Napkorona Fesztivál Nagypáliban
programot a szervezõk. Elõbb
a Turul Zenekar, majd a Jump
Rock Band és a Turán élõ koncertje zajlott a színpadon, majd
Retro Partyt tartottak Tomekkel, sztárvendégként Dévényi
Tibi bácsi is szolgáltatta a zenét.
Kísérõ programokként a
fesztivál alatt végig vidámpark,
kirakodó és kézmûves vásár, lovaglás, sétakocsikázás várta az
érdeklõdõket, s mellette péntek este, szombaton és vasárnap is lehetõség volt hõlégballonból megcsodálni a környéket.

A képviselõ-testületek jelenlétében cserélték ki az aláírt testvértelepülési megállapodást.
Ebben az évben is változatos programokkal rendezték meg augusztus 14-16. között Nagypáliban a Napkorona Fesztivált, melyhez már

harmadik alkalommal kapcsolódott a Nemzetközi Hõlégballon Találkozó. A pénteki
megnyitó után a rock és a retro zene kedvelõinek kínáltak

Szombaton már elkezdõdött a Kistérségi Kulturális
Találkozó, melynek keretében
idén Nagypáliban mutatták
meg magukat a kistérség amatõr csoportjai. Köcse Tibor, a
kistérségi társulás elnöke ehhez kapcsolódóan emlékeztetett a kezdetekre, az elsõ
összejövetelre, melyhez képest
már magabiztosan lépnek színpadra a fellépõk. Délután csikós bemutató, bûvész show
szórakoztatta a vendégeket,
(Folytatás a 2. oldalon)

Idényzáró Egerváron
Lezárult a nyári színházi
idény az egervári várkastélyban.
Zsuppán Beáta, a várkastély sajtófõnöke közölte: az
idei évadban 12 darabot láthatott a közönség a várkastély

udvarán. A programsorozat
június 18-án a Cigányprímás
zenés darabbal indult és augusztus 15-én a Maláji lánnyal
fejezõdött be. A várkastély
vezetése abban bízik, hogy a
(Folytatás a 2. oldalon)

Pásztor Erzsi a Hajmeresztõ címû darabban.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Borokat házasítottak a testvértelepülések
Napkorona Fesztivál Nagypáliban
(Folytatás az 1. oldalról)
akik este a mulatozás jegyében
a sztárvendégként érkezõ Balázs Palinak tapsoltak, majd
Fáraó buliban kapcsolódtak ki.
Vasárnap hagyományosan
ünnepi szentmisét tartottak Natália nõvér emlékére, majd az
ünnepélyes megnyitóval folytatódott a 16. Ifjúsági és Kulturális találkozó, ahol Konczér
Katalin, a Nemzeti Mûvelõdési
Intézet területi koodinátora is
köszöntötte a megjelenteket,
aki a helyi értékek megbecsülésére hívta fel a figyelmet.
A fesztivál keretében zajló mûvészeti találkozót Vigh László
országgyûlési képviselõ nyitotta meg:
– Minden falu annyi, amenynyi a civil szervezetei. Ezek az
emberek településeiket szívvel-lélekkel képviselik a különbözõ programokon, legyen az
aratóverseny, vagy kulturális
találkozó. Ahol nincs népdalkör, tánccsoport, sportegyesület vagy más civil összefogás,
ott nem él igazán a falu – szólt
a megjelentekhez az országgyûlési képviselõ, aki biztatta
a polgármestereket, hogy támogassák a civil kezdeményezéseket. Nagypáliban idén elõször hirdették meg a diákoknak a minél jobb eredményre
serkentõ „Falu legjobb tanulója” címet, melyre tizennégyen
pályáztak. Az ötös osztályzatban bõvelkedõ bizonyítványt
bemutató diákokat vásárlási
utalvánnyal, oklevéllel jutalmazták meg. A jeles diákok
közül kiemelhetõk a Kovácscsalád gyermekei, ahol hárman is kitûnõ tanulók lettek.
Ugyancsak idén indult el a
„Rendezett a környezetem”
program, melynek jegyében
szeptemberben szakértõ bizottság fogja elbírálni a takaros
portákat.
Délután a meghívott vendégek megtekintették a hamarosan megnyíló turisztikai köz-

pontot, majd este Vastag Csaba és a Csík zenekar szórakoztatta a közönséget. Utóbbiak nagykoncertjét követõen
tûzijátékkal zárult az idei
fesztivál.
Idén is elismerték az utóbbi években a településért sokat tevõk munkáját. Nagypáli fejlõdésének elõsegítéséért
díszpolgári címet kapott Vigh
László országgyûlési képviselõ, huszonnégy évi közszolgálati jogviszony elismeréseként
Horváthné Besser Piroska
Nagypáli Közigazgatásért Díjban, a település eseményeinek
megörökítéséért Huberné Kuncsik Zsuzsanna és Huber Imre
István Nagypáli Média Díjban,
a karate sportágban rendkívül
eredményes Kovács Dominika Nagypáli Sportjáért Díjban
és Tóth János mecénás, a Medirex Zrt. vezetõje, Nagypáli
emlékplakettben részesült. Az
ünnepélyes hangulatot fokozta, hogy ezen az estén kötötték
meg a testvértelepülési megállapodást a szlovákiai Bodrogszerdahely községgel, amivel
tovább bõvültek Nagypáli külföldi kapcsolatai. Mento Zoltán polgármester örömét fejezte ki, hogy az új kapcsolatból mindkét település profitálhat.
– A fesztiválhoz minden évben kapcsolódnak más rendezvények is. Az idei programok
közül kiemelhetõ a Kistérségi
Kulturális Találkozó, amely két
délután is színvonalas szórakoztatást ígért. A testvértelepülési
megállapodásainkkal
szeretnénk aktívan részt venni
a visegrádi együttmûködésben, amire a jövõben pályázati
források is nyílnak. Lengyel
kapcsolat létrehozásán dolgozunk és Németországban felé
is nyitunk. Kihívás ez nekünk,
de szeptemberben három ország együttmûködésével nyújtanánk be pályázatot. Bodrogszerdahellyel egy közös termé-

Horváthné Besser Piroska (balról) 24 évi közszolgálati jogviszonyát is elismerték.
ket állítottunk elõ: egy ottani
rizling bor és egy nagypáli
chardonnay bor házasításaként egy finom cuvée született. A napokban a Magyar
Televízió is leköltözött Nagypáliba, elkészült egy olyan
összeállítás, melyben bemutat-

ják a település életét és a falufejlesztési programunkat
–
összegzett Köcse Tibor polgármester.
Pataki Balázs
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.

Aktívak Egervár civil közösségei
Egyre aktívabbak Egerváron a civil szervezetek, közülük is kiemelhetõ az Együtt
Egervárért Egyesület (EEE) és
az Egervári Helytörténeti és
Községszépítõ Egyesület (EHKE). A társadalmi munkák egymást követik, szinte versenyhelyzet alakult ki, hogy ki tud
többet tenni a településért:
– Az EEE több alkalommal
is gyomtalanította és rendszeresen karbantartja a faluközpont növényzetét, emellett a
várkastély melletti területen egy
délutánt szenteltek gyomlálásra. Az EHKE is aktivizálta

magát: sövényt vágtak, kitakarították a gazban álló lõteret,
valamint korábban a postánál
lévõ tûzoltó kocsi kerekeinek
lecserélésérõl és most frissítõ
festésérõl is gondoskodtak.
Nagyon aktívak a helyiek és
sokat tesznek azért, hogy rendezett környezetben éljenek
és szépüljön a település –
emelte ki Gyerkó Gábor polgármester.
Egy helyi magánszemély
felajánlásaként a nemzeti ünnepen magyar és egervári zászlók díszítették az oszlopokat.
-pb-

Idényzáró Egerváron
(Folytatás az 1. oldalról)
következõ, 2016-os esztendõben tovább folytatódik a sikeres együttmûködés a Turay
Ida Színház és a vár között.
Darvasi Ilona, a Turay Ida
Színház alapító igazgatójának
tájékoztatása szerint minden
túlzás nélkül állítható, hogy a
zalai közönség szereti a bu-

dapesti teátrum darabjait. A
12 elõadást összesen mintegy
6 000 ember nézte meg. Nem
okozott meglepetést az sem,
hogy az idei évad abszolút
sikerdarabja a Csakazértis szerelem lett, amelyet tavaly már
játszottak Egerváron és a közönség kérésére hozták el újra
Zalába.

Az EHKE a Postánál lévõ tûzoltókocsi kerekeit a napokban
frissítõ festéssel szépítette meg.
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Kormányhivatali épületeket újítottak fel Zalában
Több, mint 570 millió forintos költséggel megújult a
Zala Megyei Kormányhivatal
három intézménye. A beruházás a zalaegerszegi Megyeházát, a Népegészségügyi Fõosztály Göcseji úti épületét és a
Nagykanizsai Járási Hivatalt
érintette. Utóbbit 2800 négyzetméteren hõszigetelték, a tetején 150 napelemet helyeztek
el, az irodákban pedig 600
lámpatestet cseréltek le. A kivitelezõ Szabadics Zrt. nevében
Burján Richárd az avató ünnepségen azt mondta: naponta 100 ember dolgozott a be-

ruházások helyszínén. 21 zalai
vállalkozóval mûködtek együtt,
akikkel elsõ osztályú munkát
végeztek.
– A Megyeháza rekonstrukciójára 76 évet vártunk. Az
energiahatékonyságot
célzó
fejlesztéssel évente csaknem
55 millió forintot spórolunk.
Ez azt jelenti, hogy 35 százalékkal csökkentjük a kiadásainkat. Idén november 30.-ig további egymilliárd forintból hét
intézmény újul meg – egyebek
mellett a zalaegerszegi, a lenti
és a nagykanizsai járási hivatal
épülete. Jövõre pedig úgy ter-

Gyakorlatként, idõtöltésként is hasznos volt
Nyári diákmunka Nemesapátiban
Nemesapátiban vállalták a
gyermekek nyári étkeztetését,
melyhez a fiataloknak a szünidõre kézmûves, kulturális és
sportprogramokat is kellett kínálni. Az idõtöltés szervezéséhez a tavalyiakhoz hasonlóan
idén is lehetõség nyílt a Zala
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától nyári
diákmunkára támogatást igényelni, melynél végül egy fõ 4
órás foglalkoztatását finanszírozták. Gáspár Zoltánné polgármester elmondta, hogy a
tavalyi pozitív tapasztalatok
után idén is Kovács Lídiára
esett a választás, akit a gyerekek is örömmel fogadtak.
– Idén július hatodikától
augusztus 28-ig heti három
alkalommal délelõttönként tartottam foglalkozásokat a gyerekeknek. A programok alatt
többek között bejártuk a falut

is, fõztünk, pillecukrot és
szalonnát sütöttünk, számháborúztunk, a tornateremben
játszottunk és a kultúrházban
csináltunk origamit, mécses
tartót és bábokat is. A gyerekek átlagosan tizenöten voltak,
fõleg általános iskolások, a kéthetes óvodai szünetben pedig
kibõvültünk a kisebbekkel. A
keddi és csütörtöki napjaim
általában azzal zajlottak, hogy
rákészültem a foglalkozásokra.
A gyerekeket jól lekötötték az
itteni programok, melyeknél
Kutai Erzsébet kulturális közfoglalkoztatott is sokat segített
– mesélte Kovács Lídia, akinek
gyakorlatként is kiváló idõtöltés volt a diákmunka, hiszen
Pécsett matematika-fizika tanár szakon végzi tanulmányait,
s az általános iskola felé szeretne szakosodni.
Pataki Balázs

A szalagátvágás pillanata. Balról dr. Pál Attila, a Zala Megyei
Közgyûlés elnöke, Rigó Csaba, dr. Kovács Zoltán és Vigh
László.
vezzük, hogy még 10 létesítménynek valósul meg a rekonstrukciója – hangsúlyozta
Rigó Csaba, Zala megye kormánymegbízottja.
Vigh László, országgyûlési
képviselõ a szorgalom jelképének nevezte a Megyeházát,
ahol azon fáradoznak, hogy segítsék a Zalában élõ embereket. Az országban idén további
40 kormányhivatali létesítményt állítanak helyre. Ezeknek a felújítása meghaladja a
11 milliárd forintot.
– Ez folytatódik a következõ európai uniós ciklusban is.
Magyarországon elsõsorban állami, illetve önkormányzati

épületeket kívánunk felújítani
a környezeti, illetve energiahatékonysági programból. Erre
több mint 1100 milliárd forintot fordítunk – tette hozzá dr.
Kovács Zoltán, területi közigazgatásért felelõs államtitkár.
Az államtitkár elmondta még,
hogy 2016-tól bevezetik a közigazgatásban is az életpályamodellt. Az átalakításnak köszönhetõen több ezer kormánytisztviselõnek emelkedik meg
jelentõsen a bére. A Megyeháza átadási ünnepsége Stróber
László atya áldásával és a Kutyakölykök táncegyüttes mûsorával zárult.
m.zs.

Magyar nemzetünkért, családjainkért és plébániai
közösségünkért felajánlott

GYALOGOS ZARÁNDOKLATOT
szervezünk Vasvárra.
Az egervári templomból szeptember 12-én szombaton, 13
órakor indulunk. Vasboldogasszony, Gõsfa, Gyõrvár, Pácsonyvasútállomás, Vasvár-szõlõhegy érintésével mezei és erdei
utakon haladunk.
Vasváron 18.30 órakor részt veszünk a körmeneten és az azt
követõ ünnepi szentmisén a Szentkútnál.
A szentmise után vonattal vagy személykocsival utazunk haza.
(A vasboldogasszonyi templomnál kb. 13.30-kor,
a gõsfai templomnál kb. 14 órakor is lehet csatlakozni a
zarándoklathoz.)
Minden érdeklõdõt szeretettel hívunk és várunk!
Érdeklõdni és jelentkezni személyesen vagy telefonon lehet
Paulovicsné Török Ceciliánál. Tel.: 92/364-449

A programok közül a gyerekek a sütögetést élvezték leginkább.
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Tartalmas falunap Kemendolláron

Pihenõhelyet hoznának létre a vár helyén

megismerni a kemendi vár
történetét, vagy éppen a kemend-hegyi kápolna életútját.
Ma is közöttünk élnek, akik törekvésükkel, odaadásukkal, önzetlenségükkel, kiemelkedõ cselekedeteikkel nagyon sokat tettek, és tesznek napjainkban is
kicsi falunk jelenéért és jövõjéért. Mindenki nevében köszönjük több évtizedes munkájukat, munkásságukat. Az önkormányzat egyik fontos céljaként tûzte ki, hogy tegyen valamit a kemendi várért. A jelenlegi lehetõségekhez mérten a
jogi lépéseket elindítottuk, szándékunkban áll a vár helyén lévõ
kidõlt fakereszt helyett új állítása, pihenõhely kialakítása, illetve az emlékhely megközelítésének biztosítása. Ehhez kérnénk segítséget. Ha eljön az
ideje, majd a kétkezi munka is
nélkülözhetetlen lesz, azonban
az elõkészítéshez is szükség
volna támogatásra. Arra kérnénk vendégeinket, ha van rá
lehetõségük, anyagilag is támogassák a kezdeményezést, hogy
közösen tehessük rendezettebbé, szebbé „várunkat”, dicsõ
emlékének tisztelegve – szólt a
megjelentekhez Németh László
polgármester, aki megköszönte
azok segítségét, akik hozzájárultak a nap sikerességéhez.

A vendégek az ételkóstoló
mellett kihelyezett urnánál adakozhattak a nemes kezdeményezéshez, az összegyûjtött támogatást természetesen elkülönített számlán kezelik. A köszöntõt követõen a nyilvánosság
elõtt is bemutatták a Közös
Önkormányzati Hivatal új vezetõjét, Bucsák Katalint, aki
márciustól tölti be a jegyzõi
tisztséget.
A kulturális mûsorban elõször a legkisebbek adták elõ
táncukat, majd a Hóvirág Nyugdíjasklub dalcsokra, László Mátyás trombita játéka, Cilinger
Fanni fuvola elõadása következett sorjában. A Semiramis
Tánccsoport táncai, a Dollári
Szép Asszonyok produkciója és
a pókaszepetki Õszirózsa Nyugdíjasklub egyaránt nagy tapsot
kapott. Sztárvendégként Dömötör Balázs adta elõ mûsorát,
majd Farkas Alexandra elõadásában operett slágerek csendültek fel. Este sorversenyek, játékok, valamint a megyeszékhelyi
Helikon Táncstúdió produkciója pörgette fel a tempót, majd
Nágli Jani mûsora és falunapi
bál zárta a tartalmas napot.
Pataki Balázs
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
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• Kereskedelmi fõzés
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hagyományoknak megfelelõen ebben az évben is augusztusban rendezték Kemendollár falunapját, melyre ezúttal 15-én, szombaton várták a
vendégeket. Kora
reggel a megszokottak szerint többen gyülekeztek a
Zala-hídnál, hogy
idén is eldöntsék:
ki a jobb a horgász? A faluház
udvarán közben
elkezdõdött a közös fõzés, melynek eredményét
délután mindenki
meg is kóstolta.
Délután a gyermekeket kalandpark,
csúszda, légvár, szu- Kigyós Zsolt és felesége a falunapi „kaktuszmó játék, lovaglás
erdõben”.
és csillámtetkó várta, miközben megnyílt a helyi folyamatosan gyarapodik, ide
történelmet bemutató „Múl- nem is tudtunk mindent elhoztunk és jelenünk” címû kiállítás. ni. Igazi kuriózumnak számítaAz érdeklõdõket helyi termé- nak a legelsõ kézigránátok, a
kek bemutatója is csalogatta: páncélököl, Molotov-koktél maKrisbaum Csaba mézzel, Ba- gyar elõdje. Társunk fia, ifj. Wölkos László kecskesajttal, Kígyós finger Lajos ezúttal második
Zsolt kaktusszal várta az ér- világháborús SS egyenruhát öltött – mesélte Ruzsa Károly,
deklõdõket.
– Lassan 28 éve foglalkozom aki régen bakterként is megforkaktuszokkal, az utóbbi 9 év- dult a településen.
A Vikár Tibor, Ruzsa Károly
ben már kemendollári lakosként. Egyszer születésnapomra és Wölfinger Lajos által összekaptam három darabot, aztán gyûjtött használati tárgyak a
elkezdtem szakkönyvekbõl utá- múltba repítették a látogatókat,
na olvasni a termesztésüknek. A Varga László diaráma gyûjtedél-amerikai fajtákat szeretem, ménye pedig ugyancsak a két
kéthetente öntözök, porszáraz világháborút idézte, amolyan
talajban tartom õket. Régebben madártávlatból. A kulturális
nehéz volt hozzájutni a magok- program elõtt Németh László
hoz is, melyekbõl 7-8 év múlva polgármester köszöntötte a
fejlõdik ki a már eladható nö- megjelenteket:
vény. Mára már 40 ezer darab
– Ez a község az otthonunk,
felett van belõlük otthon – mu- de vajon tudjuk-e mióta laknak
tatta be érdekes hobbiját Ki- itt emberek és mivel foglalkozgyós Zsolt.
tak elõdeink? Nagyon fontosA faluházban két kiállítással nak tartom, hogy az itt élõk
várták a vendégeket: egyrészt a települési identitása erõsödjön,
múlt század eleji falusi életet melynek egyik legfontosabb
mutatták be sok fényképpel, a tartóoszlopa a helyi történelmi
szemlélõk elé tárva a dolgos ismeretek bõvítése. Talán hovahétköznapokat, ünnepeket, más- tartozásunkat megszilárdíthatja
részt az elsõ és második vi- a község több évszázados hislágháborús emlékeket bemuta- tóriájának megismerése, elõtó gyûjtemény költözött egy deinknek, a cselekedeteiknek
napra Kemendollárra.
megértése. Hiszen mi vagyunk
– Régóta foglalkozunk kato- azok, akik a kitartó munkájuknai eredetû emlékek gyûjtésé- nak, szenvedésüknek, vagy épvel, helytörténeti kutatással, és pen áldozatuknak az eredméVikár Tiborral megkértek ben- nyét megélhetjük. Mit kell tennünket, hogy ide is hozzuk el nünk, hogyan kell élnünk, hogy
ezt a kiállítást. Örülünk, hogy a büszkék lehessenek ránk? Szolvilágháborúk évfordulóin is gáljon erre jó példának Kemeg tudjuk ezeket a tárgyakat mendollár történelme, a kemutatni. Magyar elsõ és máso- mendollári értékrend. A mai
dik, illetve német második vi- nap pár percet szánjunk ennek
lágháborús tárgyakat és holmi- emlékezetére, tekintsünk egy
kat hoztunk el. A gyûjtemény kicsit vissza a múltba, próbáljuk

• Palackozás

A fõzési díj szeszadóval együtt 1500 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a fõzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.
Mert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendõ megrendelõimet:
Farkas Tibor pálinkafõzõ mester
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037
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Ízkavalkád, hatalmas érdeklõdés az egervári falunapon
Idén igazi gasztronómiai
élmény várta augusztus 22-én
az egervári falunapra látogatókat. Délelõtt a jó hangulatú
lányok-asszonyok meccsnek,
majd az Egervár-Sárhida találkozón a hazai 6-1-es gyõzelemnek szólt a taps, s közben sokan kipróbálták a légpuskás
lövészetet is. Délután a Pincedombon számos szórakozási
lehetõség várta az érdeklõdõket: a kézmûves hímzések, mézeskalácskészítés, üveggravírozás, foltvarrás, ugrálóvár, lovaglás, íjászat, csillám tetoválás
mellett pedig közel 20 helyen
fõtt, vagy sült valami a bográcsokban és egyéb edényekben.
Az Együtt Egervárért Egyesület
lángost, a Nyugdíjas Klub palacsintát sütött és osztogatott,
utóbbihoz száznál is több tojás
fogyott el, míg a falunak szánt
ételeket Gángó Károly és csapata készítette. Lelkes csapat

fõzött az Egervári Helytörténeti és Községszépítõ Egyesület táboránál, ahol három húst
„házasítottak” egy ételben:
– Vad-, marha- és borjúhús
keveréke készül nálunk, melylyel már három órája készülõdünk. Nem egyszerû dolog,
mert a marhát elõre bele kell
rakni, jó fél óra múlva kerül
bele a borjú- és a vadhús. Az
egyesület minden hölgytagja
fõzött egy kis dödöllét és azzal
tálaljuk. Az összejöveteleken
mindig fõzünk, van amikor halászlevet, máskor pörköltet.
Aki megkóstolta az ételt, azok
közül mindenkinek ízlett, de
kérdés, hogy a zsûrinek menynyire tetszik majd – szólt a
csapat alkalmi szóvivõje, Kõmíves Vilmos.
Vaddisznó pörköltet 11,
egyéb ételt 8 csapat fõzött. A
zsûrinek rendkívül nehéz dolga volt a pontozásnál, végül mé-

Jól fogyott a Nyugdíjas Klub palacsintája.

Dodó és Brumi a Mókusban

A falunapon debütált a színpadon az EEE.
gis egyöntetû fölénnyel nyertek a szomszédvári csapatok:
– A tavalyi falunapukhoz
képest fõként egyebek kategóriában több fiatal fõzött, a
vaddisznó pörköltek között 11 pont döntött. A vaddisznópörkölt ízesítésénél szerintünk még mindig túl sok ide
nem illõ fûszerrel találkoztunk. Az egyebeknél nehéz
volt dönteni a káposzta és a
halászlé között, de próbáltuk
úgy megítélni, hogy az étel
önmagában mennyire sikerült
jól. Bennünket az ízek érdekeltek, alapkövetelmény volt a
krémes szaft, amit mindenki
teljesített. Lakhegy mindkét
kategóriában elsõ lett, vaddisznó pörköltnél második lett az
EKHE, harmadik Péter Szabolcs, egyebek kategóriában
másodikként végzett a Polgárõrség, harmadikként a Közös
Önkormányzati Hivatal csapata – összegzett Oláh Gusztáv,
a zsûri elnöke.
Régi hagyomány, hogy a falunapon odaítélik a Takaros
porta díjat és emléktáblát, melyet a képviselõ-testület döntése alapján idén a Temetõ
utcából Szakos Ferenc, illetve
a Szabadság utcából Morth
Ottó és családja érdemelt ki. A

délutáni kulturális mûsorban a
környék több mûvészeti csoportja is színpadra lépett, s
idén debütáltak country mûsorukkal az EEE asszonyai.
Sztárvendégként Éder Gabee
szórakoztatta vendégeket, este
operett mûsor, majd tûzzsonglõr bemutató színesítette a
programot, a falunap hagyományosan Fáraó bállal zárult.
– Az utóbbi években az
egervári falunapon ennyien
még nem voltak, ami a sok
program mellett köszönhetõ a
jó idõnek is. A fõzõversenyre
idén rekordszámú, 14 csapat
nevezett, legalább 15 fõs társaságokkal jöttek. Örömteli, hogy
nem csak az önkormányzat által adott vadhúst fõzik, hanem
más ételekkel, így például
gyrosszal, káposztával is készültek. Próbáltuk felmérni az
egyesületeink által készített
ételek nyersanyagát, de meglepõen és örömmel tapasztaltuk,
hogy el kellett mennünk pótlásért. Minden településnek
ilyen falunapot kívánok! –
értékelt Gyerkó Gábor polgármester.
Pataki Balázs
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.

Ha elolvasta, adja tovább!

– Brumikám, szólni kellene a csaposnak, hogy jobban
figyeljen oda az italok hõmérsékletét illetõn a helyi klímaváltozásokra!...
Rajz: Farkas László

www.zalatajkiado.hu
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Falunap Pethõhenyén
A Szent István-napi ünnep
elmaradhatatlan része a pethõhenyeiek és a környékbeliek
számára a Henye-hegyi kápolnánál tartott mise. Hosszú
évek után a nyugállományba
vonult Sömenek István érseki
tanácsos, plébános után most
az új atya, Szeghy Csaba
celebrálta a szertartást. Az esõ
miatt ezúttal a kápolnában
gyûltek össze a hívek.
Augusztus 22-én a pethõhenyei faluház udvarán került
sor a hagyományos falunapi
programra. Sziráki István zenekara magyar retro slágerekkel alapozta meg a jó hangulatot, majd Deák István polgármester köszöntötte a falu
lakóit és a környezõ településekrõl érkezett vendégeket. A
falu vezetõje beszédében kitért napjaink aktuális problémájára, a menekültáradatra.
Mint mondta, évszázadokkal
ezelõtt Afrikából hajókkal szállították a megbilincselt rabszolgákat Amerikába. Most szabad elhatározásból özönlenek
a menekültek a fekete konti-

nensrõl és Közel-Keletrõl.
Nem Amerikába, az Egyesült
Államokba, hanem Európába.
Deák István kitért arra is, hogy
az utóbbi idõben több érdeklõdõ telefont is kapott számára
ismeretlen személyektõl, akik
különféle szervezetek nevé-

Sziráki István zenekara magyar retro slágerekkel teremtett jó
hangulatot.

Deák István beszédében kitért
napjaink problémáira is.

ben érdeklõdtek, hogy hány
lakatlan épület van a faluban.
Mint mondta, nem csak tõle
kértek információt, hanem
több polgármester kollégájától is.
A továbbiakban Benkõ Zsuzsanna és Szilinyi Arnold
operett örökzöldekkel szórakoztatta a közönséget, Bodnár
Attila és Papp Rita (Modern
Hungária) sláger-showja következett, aztán Szabó Anita
táncbemutatója ragadtatta tapsra a publikumot.

A vacsora alapanyagát, egy
vaddisznót a Zalavölgye Vadásztársaság ajánlotta fel, a
disznótórós vacsora elkészítésérõl Furján Imre és családja gondoskodott.
Az est hátralévõ részében a
Bomba bulizenekar báli mûsora szórakoztatta a közönséget, majd a hagyományos tûzijáték zárta a napot.
A rendezvényt a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár is támogatta.
z.t.

Befektetés a jövõbe!

Szerezzen képesítést
tanfolyamainkon!
Induló tanfolyamaink:
Targoncavezetõ,
Emelõgép-vezetõ,
Földmunkagép-vezetõ,
Tûzvédelmi szakvizsga.
Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Tel./fax: 92/510-159
Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70
E-mail: titzala@t-online.hu
Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartásba vételi szám:
E-000803/2014

Kirándulás Németországba
Egervárt németországi testvértelepüléséhez, Bettenhausenhez évek óta szoros barátság fûzi, így az évente megszervezett látogatások immár
hagyománnyá váltak a két település között. Idén augusztusban mi, magyarok látogattunk
el Németországba, hogy néhány kellemes napot tölthessünk el német barátainkkal.
Kis kitérõvel érkeztünk Türingiába, ugyanis két napot
Berlinben töltöttünk. Nagy melegben barangoltunk a városban, s felfedeztük annak szép-

ségét. A nevezetességeket a
séta közben megtekintettük,
de az idõ kevésnek bizonyult
ahhoz, hogy minden fontos
helyet belülrõl is láthassunk.
Néhány múzeumra, templomra azért futotta az idõnkbõl.
Séta közben megcsodáltuk a
brandenburgi kaput, mely
mára már a német egyesülés,
egység jelképe, ám régen ez a
kapu éppen a különálló, két
német államot volt hivatott
jelezni. A brandenburgi kapu
közelében láthattuk a Reichstag épületét. 1999 óta a Bun-

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.
Hazaindulás elõtt Bettenhausenben.

destag székhelye ez az épület.
Nem messze innen a múzeumszigeten tettünk egy rövid sétát, majd megnéztük a berlini
dómot. A Spree-sziget mellett
található az Alexanderplatz. Itt
áll Berlin egyik nevezetessége,
a Világóra. A közelében található a 368 méter magas tévétorony.
A második napon meglátogattuk a Bellevue-kastélyt, ahol
a köztársasági elnök székhelye
található. Majd a városban tett
rövid séta után hajókiránduláson vettünk részt a Spree
folyón, ahol a kilátásban gyönyörködhettünk, s közben megkóstolhattuk az ízletes német
söröket is. A hajózás után elindultunk Bettenhausenbe, ahol
a vendéglátó családok meleg
vacsorával vártak bennünket.
Szombaton érdekes üzemlátogatáson vettünk részt, majd
ebéd után egy természetvédelmi területet barangoltunk be,
s este pedig piknikeztünk a
Geba hegyen, s megízlelhettük
a német konyha remekeit. A
tombolasorsolás még hangulatosabbá tette az estét. Vasárnap a családokkal szabadprogramot szerveztünk, s késõ délután, hosszú búcsúzkodás után,
kellemes élményekkel gazdagodva indultunk haza.
Sz.M.
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Mentési bemutató a vöcköndi falunapon
Szeszélyes idõjárás, élénk
érdeklõdés kísérte az idei
falunapot, melyet augusztus
21-én tartottak Vöcköndön. A
korábbiaktól eltérõen ebben
az évben szabad térre költöztették ki a programot, amit így
többen is szemmel követhettek. A kulturális mûsorban
elõbb a kemendollári csoportok, valamint a zalabéri Lépcsõs Teátrum színjátszói mutatták be produkcióikat, majd
Merics Nikolett Karády Katalin
sanzonokat adott elõ Bedõ Jenõ harmonika kísérete mellett.
– A képviselõ-testülettel az
elmúlt hónapokban már elkezdtük a szervezést. A fõzéshez a zalaistvándi vadásztársaság ajánlotta fel a vadhúst, az
ételeket Hemela Tamás, Varga
Tamás és Káli Ferenc fõzte.
Vadpörkölt dödöllével, halászlé, õzragu és csülökpörkölt
csalogatta a vendégeket. Az
idõjárás majdnem beleszólt a
programokba, de a település

méretéhez képest sokan látogattak el a falunapra. Ezentúl
mindig szabadtéren fogjuk
megrendezni a programokat,
melyen a vendégek is kényelmesebben elférnek. A tervekkel kapcsolatban elmondható,
hogy pályázatot nyújtunk be a
kultúrház tetõfelújítására, januártól szeretnénk elindítani a
falugondnoki szolgálatot. Õsszel
kirándulást szervezünk a Zalai
Borút Zalaszentgróti Hegyközségére tapasztalatot cserélni az
ottani borászokkal – összegzett
Dóber Tamás polgármester.
A nap egyik sokak által várt
és látványos pillanata volt a
Kemendollári Önkéntes Tûzoltó Egyesület tûzoltói által bemutatott mentési folyamat. A
megrendezett baleset részleteit Bojér László ismertette,
aki késõbb „sérültként” is közremûködött a mentési bemutatón:
– Jön haza részegen a hegyrõl a hölgy, aki engem elüt, s a

A bemutatón az elõtérben a sérült ellátása történik, miközben
a háttérben Farkas János magyarázza a mentés folyamatát.
kocsi alá szorulok. A kocsit a
tûzoltók felemelik, kivesznek a
jármû alól és biztonságba helyeznek. Az ütéstõl a sofõr
átkerült a másik ülésre, akit az
autó felnyitását követõen tudnak csak kiemelni és ellátni.
Szerencsére nem sûrûn van
ilyen eset, a mai bemutató azt
szolgálja, hogy hivatásos tag-

jaink segítségével az önkénteseink is gyakoroljanak. Nem
mindegy milyen sorrendben
végezzük el a mentési folyamatot – vázolta fel Bojér
László.
Pataki Balázs
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.

Útjavítás, óvodai játékok és buszöböl
Nyári fejlesztések Nemesapátiban

betonlapokkal burkolni. Emellett kitisztítottuk az úttest alatt
haladó vízátereszt, és ki kellett cserélni a két középsõ csatornagyûrût is – számolt be a
munkálatokról Gáspár Zoltánné polgármester.
A lakosság körébõl többen
kérték, hogy az idõsek és kisgyermekek érdekében emeljék
meg a Hõsi emlékmûnél lévõ
buszöböl magasságát, melynek
munkálatai a nyáron elkezdték
és a járdával is összekötik. Az
óvodások nagy örömére sikerült három új, a szabványoknak
megfelelõ játékkal felszerelni a
Az óvodások már birtokba vették új játékaikat.
Az elmúlt idõszakban több
hiánypótló, régóta várt fejlesztés megvalósult Nemesapátiban. A hegyi utak közül egy
rövid szakaszon sikerült az
útjavítás és vízelvezetés a KisCseri keresztig. A nagyobb
esõk az amúgy is rossz állapotú utakat még inkább kikezdik,
elmossák, így az útjavítás során

az árkolás is kiemelt szerepet
kapott.
– A hegyekbõl nagyobb
esõzéseknél jókora mennyiségû víz zúdul le, melyet a mostani felújításnál bele tudtunk
vezetni egy már meglévõ csatornába. Az Árpád utcában
szintén az esõ miatt kellett az
árkolást elvégezni és medret

játszóudvart, melyre több mint
1 millió forintot fordított az
önkormányzat.
– Az elavult régi helyett új
hintát kaptak a gyerekek, ami
alá ütéscsillapító gumitéglákkal biztonságos teret is ki kellett alakítani. Emellett egyensúlyozó lépegetõ játékot, kétszemélyes rugós hintát szereztünk be – részletezte az óvodai
fejlesztést Gáspár Zoltánné,
aki hozzátette, hogy a tereprendezési
segédmunkákban
aktívan közremûködtek a falu
közmunkásai is.
-pb-

Hónaptól hónapig…

XIII. évfolyam 8. szám
2012. augusztus
Kistérségi havilap

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a
www.zalatajkiado.hu-ra, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!
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Szebbnél szebb kertek versenyeztek Kispáliban

Frankovicsné Nagy Tünde és kislánya, Réka (középen) elõször
neveztek a versenyre.
Augusztus 19-én a Virágos
Magyarországért mozgalom keretein belül a szakmai zsûri
nemcsak Kispáli zöldterületeit
és közösségi tereit értékelte,
hanem a településen második
alkalommal meghirdetett Én
Kiskertem címû pályázatra benevezett magánkerteket is megtekintette.
– Idén másodjára hirdettük
meg programot és a tavalyiak-

hoz képest voltak új jelentkezõk
is. A bejárás során több olyan
szépen virágosított udvar is szemet szúrt, ahonnan nem pályáztak, pedig példaértékû a munkájuk. Összesen hatan pályáztak,
akiket valamelyik õszi rendezvényünkön fogunk díjazni – számolt be Horváth Zsuzsanna
polgármester, aki szakmájából
adódóan zsûritagként is szemlélte a kerteket.

A szemlén a tavalyi gyõztes
Kocsis Viktória és nagypáli
rózsakertet tervezõ Molnár Katalin okleveles tájépítész mérnök is segített a döntésben. A
bírálat során minden kertnek
megvolt a jellegzetessége, de a
zsûri nem csak a dísznövényeket, hanem a gyümölcsösöket, konyhakerteket is megtekintette.
– Az elsõ kertnél elõször az
egynyári növényeket, így bársonyvirágokat, muskátlikat csodáltunk meg, valamint a kemencére felfuttatott díszbabot. A
második helyen mediterrán és
trópusi növények, például citromfák, pálmák tették egzotikussá a kertet. Tetszetõsek voltak a
házigazdák által rózsákkal, örökzöldekkel kialakított különbözõ
növénycsoportok, a hátsó kertben gyümölcsfák és pálmák voltak. A harmadik kertnél a fákat
körülvevõ
kaktuszgyûjtemény
tárult a látogatók elé, ahol az
elõkert egynyári növényei mellett nagy zöldségeskert, és gyümölcsöktõl roskadó körtefák is
tartoztak a területhez. A negyedik helyen szép leandereket
láttunk, a ház és térköves bur-

kolat közötti zöldsávon egy szõlõlugast alakítottak ki, ami a teraszra úsztatva kellemes árnyékot tartott. Az ötödik udvarnál a
ház bejáratához vezetõ út mentén lomblevelû örökzöldek, egynyári növények, levendulák helyezkedtek el. A ház kerítésén
kívül nyitott elõkert, a hátsó
kertben szõlõültetvény, zöldségeskert, színes lombú növényekbõl kombinált díszkert fogadta a
látogatókat. Itt rátaláltunk a mára kicsit feledésbe merült hortenziára, ami régen minden kertben fellelhetõ volt. A hatodik
helyen fiatal növényekbõl álló
kert fogadott bennünket, ahol
kisebb tuják, borókák díszítették
az udvart, egynyári virágokkal
tarkítva – avatott be a látottakba
Molnár Katalin.
Összegzésképpen elmondható, hogy minden kertben tükrözõdött a tulajdonos ízlése, és
minden kertnek megvolt a maga
különlegessége. A szemlélõdés
közben tapasztalatcserére is sor
került, például megbeszélték,
hogy amely növény nem akar
virágot hozni, vagy fejlõdni,
azzal mi a teendõ.
Pataki Balázs

Tervezésre, munkára fel!
Most, hogy vége a nyári
szabadságolásnak a júniusi
elsõ kiirások után újabb lehetõségek nyílnak a mikro-,
kis- és középvállalkozások, önkormányzatok és termelõk
számára.
– Mi várható az elkövetkezõ idõben a pályázatok terén?
– kérdeztük Fücsök Nikolettát, az RF Consulting Kft.
pályázati szakértõjét.
– Augusztus közepén jött
az információ, hogy az Európai Bizottság elfogadta a Vidékfejlesztési Programot, mely
a kis- és közepes gazdálkodók,
családi gazdaságok számára
nyújt nagy segítséget fejlesztésekre a nagybirtokosok helyett. Ebben a vidékfejlesztési
keretben lesz lehetõség a
Leader fejlesztések megvalósítására is. A Leader HACS-ok
most dolgoznak, illetve van
olyan terület, ahol már el is
készült a Vidékfejlesztési Stratégia, melyben önkormányzatok, civil szervezetek és vidéki
vállalkozások fejlesztési irányát határozzák meg a 20152020-as idõszakra. Ideje ezért

a terveket összegyûjteni, illetve a helyi közösségeknek
összefogni, hogy a hamarosan
megjelenõ pályázati lehetõségeket minél hatékonyabban ki
lehessen használni.
– Mire számíthatnak a
vállalkozók és az önkormányzatok?
– Augusztus végével indulnak a vállalkozásokat érintõ
kutatás-fejlesztés és innovációs, iparjogi és prototípus
fejlesztési támogatások, de
megjelennek az energetikai
fejlesztést (nyílászáró csere,
szigetelés, fûtés és világításrendszer fejlesztési valamint
megújuló energiaforrásokat)
támogató kiírások is. Zala megyében ezek 40-45%-os intenzitással mûködnek majd.
Õsszel várhatóak a Településfejlesztési Operatív Program
pályázatainak indulása is,
melynek keretében települési
gazdasági, szociális, oktatási
fejlesztések és önkormányzati
fenntartású épületek energetikai fejlesztései lesznek támogathatók. Ezek részletei még
kidolgozás alatt vannak.

– Magánszemélyként gondolkodhatunk-e fejlesztésben
idén?
– Sajtóértesülések alapján
hamarosan várhatóak a családi
házak korszerûsítésére, nyílászáró cserére, szigetelésre és
energetikai fejlesztésre pályázati lehetõségek. A nagy érdeklõdésre való tekintettel,
aki hasonló elképzelésekkel
rendelkezik, érdemes elõzetes felméréseket elvégezni,
felkeresni
szakembereket,
akik készséggel segítenek a
pályázatok szakszerû elõkészítésében.
– Milyen tanáccsal szolgálnak az õszi idõszakra?
– Aki a kiírás pillanatában
gondolkodik fejlesztésen, annak kevés idõ áll rendelkezésre minden szükséges dokumentumot elõteremteni a
sikeres projekthez. Érdemes
idõben felvenni a kapcsolatot
szakemberekkel, akik kellõ
tapasztalattal rendelkeznek a
tervek pályázatba foglalásában. Ebben nyújtunk segítséget a szervezetek számára számos referenciával, kibõvült

Fücsök Nikoletta
csapattal, tapasztalt szakember gárdával a hátunk mögött a teljes elõkészítés, lebonyolítás elõsegítése céljából. Zalaegerszegen, a Hock
János út 45. szám alatt (telefon: 30/451-6560) várjuk
kedves régi és új ügyfeleinket.
Az idei évben kibõvítettük
szolgáltatásainkat a közbeszerzések lebonyolításának
területével is, mivel munkatársaink folyamatos képzések
alkalmával azon fáradoznak,
hogy a legszélesebb igényeket kielégítve tudják segíteni az elképzelések megvalósítását.

2015. augusztus

Finom étkek, lelkes fõzõcsapatok Alsónemesapátiban
melt ki. A közönségdíjat Horváth László felvétele érdemelte ki, különdíjban részesült
Kremznerné André Ildikó és
Herczeg Attila. Nagyon lelkesek voltak a fõzõcsapatok, pedig az idõjárás nem kímélte
õket. Az önkormányzat által
adott hússal, a kertünkben termett zöldségek felhasználásával finomabbnál finomabb ételek
készültek. Szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, aki
hozzájárult a mai nap sikeréhez, hogy a csepergõs idõ ellenére is ilyen színvonalas programokat tudtunk kínálni az érdeklõdõknek- foglalta össze a
nap eredményeit Pereszteginé
Cziráki Katalin polgármester.
A Kossuth utca önkormányzati hirdetõtáblájának sok
színben pompázó virágszõnyege van. Mindez Tóth Imréné
(Kati néni) szorgalmát dicséri,
aki tevékenységéért a falunapon polgármesteri elismerésben részesült. Este különbözõ
finomságokból válogathattak a
falunap vendégei, majd a Turul Zenekar koncertje zárta az
idei falunapot.
Pataki Balázs
www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.

Mindenki jól szórakozott az operett mûsoron.
Szép számú fõzõcsapatok- bábelõadással várták. Idén is
kal, finom ételekkel csalogat- ünnepi mûsorral készült az
ták augusztus 21-én a lakossá- Apáti Kultúrcsoport és Szeghy
got az alsónemesapáti falu- Csaba atya áldása után felszenapra. Csapatba verõdtek töb- letelték a megszentelt új kebek között az önkormányzati nyeret. A kulturális mûsor kehivatal, illetve az óvoda dolgo- retében színpadra lépett az
zói, a sportegyesület tagjai és a ApátiCitera Szakkör, a Press
Dance, Móger Katalin hastánszülõi munkaközösség is:
– Egyik bográcsban babgu- cos és az operett világába
lyás lesz füstölt csülökkel, la- kalauzolt el Jurina Beáta és
pockával, a másikban pince- Bálint Csaba.
pörköltet készítünk. Délután 1
– Az önkormányzat megórától kezdve készülõdünk, de hirdette az „Életképek, szelfik
úgy néz ki, hogy a száraz babot Alsónemesapátiban” fotópályáegy kicsit tovább kell fõzni. zatot, amelynek elsõ díját egy
Néha odaállok a gáztûzhely selfie botot Sári Klaudia érdemellé otthon is, de inkább szabadtéren szeretek fõzni. A gyerekek imádják amit fõzök, én
fõként a húst részesítem elõnyben – árulta el Nagy Szilárd, a
szülõi munkaközösség tizenMûsorunk megrendelhetõ.
két fõs csapatának fõszakácsa.
Kérésre „házhoz megyünk”!
A fiatalok körében népszerû volt a rendõrség által tartott
bemutató, így sokan beleültek
Hagyárosbörönd, Fõ út 37. (templomnál)
és megismerték a járõrautót. A
Telefon: 06-20-336 5202
gyerekeket kézmûves foglalkoE-mail:
kocsishuszonhat@freemail.hu
zással, arcfestéssel, ügyességi
versenyekkel, ugrálóvárral és

A HarmonikÁcs Együttes
magyarnóta mûsora

Zalatáj naponta!
Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.
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Nem kell a Zalatáj következõ nyomtatott számára várnia,
ha a laptól megszokott érdekes, kényes témájú cikkekre
kíváncsi. Elég, ha rákattint honlapunkra:

www.zalatajkiado.hu
A cikkek facebook oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Nem csak Betti fog örülni…
Betti szeretett volna gyakrabban fõzni, azonban ezzel
mindig rengeteg ideje ment
el a konyhában. Nem értette
miért van ez. Nem tudta, hogy
a kutatások igazolták: a konyhában egy háziasszony idejének 60 %-át a mosogató
mellett tölti. Ez a kutatókat
is megdöbbentette, a mosogató fejlesztõmérnököket viszont fellelkesítette.
A mérnökök gondolkodni kezdtek, hogy min kellene változtatni. Valaki felvetette: ezek a mosogatók kicsik, nagyobb és mélyebb
medencékre lenne szükség,
akár 30%-al is meg tudnánk
növelni a medence méretét.
Jó, de a zöldség- és gyümölcstisztítással is sok idõ
megy el. Mi lenne, ha terveznénk a mosogatóba egy
mozgatható vágódeszkát és
kivehetõ mosókosarat? Igen,
így kevesebb ideig tartana.
Egy mosogatószer adagoló se ártana, amit a mosogatón helyeznénk el és egy
mozdulattal egybõl használható lenne. Nem kellene állandóan elõvenni és eltenni
a mosogatószeres flakont.
Mi a helyzet a szemetessel? Be kellene rakni a mosogató alá egy fiókmechanikával, így a hulladék egy
mozdulattal mehet a szemetesbe.
Ezeken az acél mosogatókon még a vízcsepp is
meglátszik, egy csomó idõ
megy el a tisztítással. Mi lenne, ha gránit õrleménybõl
csinálnánk, mert ezt alig
kell tisztítani. Sõt beitatnánk
egy szennytaszító anyaggal,
úgy tudom a NASA most
ezzel kísérletezik.
Hát fiúk, ha ezt megcsináljuk, az én feleségem, Betti fog ennek a legjobban
örülni…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Kemencével és rendezvénytérrel gazdagodtak
Újabb fejlesztés az egervári várkastélynál
lat fenntartani ezt a csodálatos
várat, ami a mi örökségünk.
Örülünk, hogy a térség magáénak érzi a kastélyt. Felvállaltuk,
hogy megpróbáljuk a szinte
lehetetlent: hogy a vár a saját
lábán megálljon. Erre sikerült
megnyerni az egervári várkastély turisztikai szolgáltatás fejlesztése elnevezésû pályázatot,
melynek több eleme is van.
Bízunk abban, hogy az új
helyszín közösséget teremt,
kulturális és gasztronómiai élményeket is nyújt, és jó hírünket viszi – vázolta fel NémethGyerkó Gábor, Németh-Gotthárd József és Tolvaj Márta helyezte az elsõ tepsiket a kemencébe.
Augusztus 15-én tovább bõvült Egerváron a várkastély
parkja és környéke. Legutóbb
játszóteret avattak ugyanitt,
ezúttal kemencével és fedett
rendezvénytérrel gazdagodott
a kastély környezete, mellyel
már összetettebb szabadtéri
programokat is megrendezhetnek itt.
Az avatóünnepségen méltatta a fejlesztést Tolvaj Márta,
Zalaegerszeg alpolgármestere,
akinek a szülei munkahelye
által Egervár a hatvanas években második otthona is volt.
Mondandójában felidézte az
1961-65 közötti várkastély felújítást, a hajdani elõadásokat,
melyek után örömmel fogadta
az utóbbi idõszakban történt
újbóli felvirágoztatást.
– Zalaegerszeg számára is
nagyon fontos turisztikai attrakció jött létre Egerváron. Városunk új vezetése egyik legfontosabb feladatának tekinti a
városhoz közeli településekkel
való szoros turisztikai együttmûködést. Ennek elsõ lépéseként írtuk alá a két település
közti megállapodást, melynek
keretében a zalaegerszegiek
kedvezményesen látogathatják
a rendezvényeket. Mindenkinek szívvel ajánlom a várkastélyt, szerezzen mindenkinek

örömet az itt folyó kulturális
tevékenység – emlékeztetett
Tolvaj Márta.
Gyerkó Gábor, Egervár polgármestere hozzátette, hogy
bár nem önkormányzati beruházás, de a település életében
ugyanolyan fontos mérföldkõ
az új létesítmény avatása. Beszédében megköszönte a Várkastély Kft.-nek, hogy felvállalta a fejlesztés megvalósítását,
mellyel Egervárt is építik.
A várkastély üzemeltetõje,
Németh-Gotthárd József elmondta, hogy a beruházás a
Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében nyert 20 millió
forint egy részébõl valósult meg.
– Egy hosszú út újabb állomásához érkeztünk. Nem
olyan rég avathattuk a várkastély felújított konyháját, ami
szintén ehhez a projekthez
tartozik. A korábban lezajlott
kastélyfelújításnak,
látogatóközpont kialakításnak a konyhafelújítás, szálláshelyek kialakítása nem volt része. Ez elmúlt idõszakban több mint
negyven éves múltra visszatekintõ színházi elõadások, kiállítótér várta a látogatókat.
Tudjuk, hogy csupán ezekkel a
funkciókkal a kastélyt fenntartani hosszútávon nem lehetséges. A településnek is nagy fa-

www.zalatajkiado.hu

Gotthárd József. Mondandóját
követõen jelképesen felavatták
az új rendezvényteret, melyet
Kiss Gábor atya áldott meg.
Az avatást követõen a látogatók a kemencében sült töki
pompos, valamint rétes finomságokat is megkóstolták. Az
ingyenes kóstolót Egervár önkormányzata és a várkastély
vendéglátó partnere, a rendõrségi konyha tette lehetõvé.
Pataki Balázs
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.

Ingatag lélek

– Tulajdonképpen a Fideszhez húzok, de ezek az ellenzékiek most nagyon fülembe tették a dongót ezzel a negyven évi munka utáni nyugdíjba vonulás lehetõségével...

Racionális szemlélet

– Gézám, alighanem jobb lett volna, ha a három diploma
helyett megtanultál volna focizni. Ezek a taknyos kölykök
néhány hónap alatt többet keresnek, mint amit te életedben
összekapartál!
Rajz: Farkas László
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A mozgássérültek összejövetele Egerváron
A Mozgássérültek Zala Megyei Egyesületének Zalaegerszegi Csoportja 2015. augusztus 19-én a fogyatékossággal
élõk mûvészeti alkotásaiból
kiállítással egybekötött bemutatót tartott. A rendezvénynek
az egervári Rózsakert étterem
adott otthont, ahol a mozgássérültek már visszatérõ vendégek voltak. A kiállítást a település polgármestere, Gyerkó
Gábor nyitotta meg, beszédében kiemelte, hogy fontosnak
és támogatandónak tartja az
ilyen és hasonló rendezvények
megtartását a községben. Az
étterem tulajdonosa Molnár
Lajos (mûvésznevén Luiz) is
köszöntötte az egybegyûlteket,
ígéretet tett arra, hogy az egyesület és az étterem közötti
megállapodás értelmében a
jövõben is lehetõséget adnak rendezvényeik lebonyolításához.
A bemutatón fellépett a
Rolling Country együttes, a
„kerekes székes” táncosok
rendkívül színvonalas mûsort
adtak elõ, elkápráztatva a közönséget. A Veszprém megyei
tánccsoport Péntek Andrea
ötletére közel három éve ala-

kult, heti rendszerességgel találkoznak és gyakorolnak a fellépésekre. Koreográfusuk Szilágyi Annamária, produkcióikkal már számos elismerésben részesültek, a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége által 2014ben rendezett Paraszupersztár
címû tehetségkutató versenyen különdíjat kaptak. A
tánccsoport tagjai: Péntek
Andrea, Gunics Ildikó, Farkas
Antalné, Tóth László, Vidáné
Tálas Enikõ és Mesterházy
Zsolt.
A kiállításon szebbnél szebb,
különbözõ mûvészeti ágat
képviselõ alkotásban gyönyörködhettünk. A zalaegerszegi
keramikus munkáit a népmûvészeti motívumok jellemzik,
csakúgy, mint a keszthelyi
Nemes Klára hímzett terítõit,
aki édesanyjától tanulta a mesterséget. A kiállítók között
többen foglalkoznak kosárfonással, számukra ez a kiegészítõ jövedelemszerzésen túl
kellemes idõtöltést is jelent. Az
alapanyagot nem könnyû beszerezni, az aranyvesszõbõl, az
amerikai fûzbõl hosszas elõkészítés után készülnek az

Fotó: Huber Imre
A bemutatón fellépett a Rolling Country együttes.
igényesen kivitelezett használati tárgyak.
Bognár Piroska és Kelemen László Keszthelyen él,
mindketten szakkörben tanulták a mesterség alapjait, a dudari Hegedûs Árpád a kosárfonás mellett méhészkedéssel
is foglalkozik. Kónya Zsuzsanna mandalafestõ munkái igazi
remekmûvek, ékszereiben az

„életfa” motívum a meghatározó. A kiállításon többek között gravírozott üvegtárgyakat
is láthattunk, készítõje helyben is bemutatta, hogyan készülnek ezek. A mûvészi alkotások láttán meggyõzõdhettünk arról, hogy a fogyatékossággal élõk is képesek értéket
teremteni, teljes életet élni.
(hkzs)

Sebestyén Gyula
késes, mûköszörûs és kulcsmásoló

megyei közéleti havilap

Fizessen elõ a Zalatájra!
Olvassa az idén 26 éves lapot, amely minden
hónapban, a harmadik csütörtökön
jelenik meg!
Kényes témák, amikkel csak a Zalatáj
foglalkozik.
Fizesse elõ, így biztosan megkapja!
Elõfizethetõ: szerkesztõségünkben
(akár telefonon, faxon, vagy e-mailon)!
Elõfizetési díjak:
1 hónapra 190 Ft, 1/4 évre 570 Ft,
1/2 évre 1.140 Ft, 1 évre 2.280 Ft.
A Zalatáj megvásárolható
ügyfélszolgálatunkon is
(Zalaegerszeg, Rákóczi u. 2-4. I. em. 25.)
hétköznapokon 8-tól 14 óráig.
Elérhetõségeink:
Zalatáj Kiadó,
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 2-4. Pf.: 381.
E-mailon: zalataj@zelkanet.hu
Telefon: 92/596-936, fax: 92/596-937

Nyitva tartás:

Üzlet:

H-P: De.: 8.00-12.00 8900 Zalaegerszeg,
Du.: 13.00-16.00 Kazinczy tér 6.
Szo: De.: 8.00-11.00 Tel.: + 36-30/901-7603

Észak-Nyugat Zala
Kistérségi havilap
Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér
Kiadja: Zalatáj Kiadó
Szerkesztõségi ügyfélszolgálat:
8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936 Fax: (92) 596-937
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
Kistérségi iroda:
Nagypáli, Arany J. u. 26. • Tel.: 92/564-055
ISSN 2061-361X
Készült: Göcsej Nyomda Kft.
Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. • Tel./fax: (92) 316-783
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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!
Felnõtt belépõ: 2 000 Ft
Extra belépõ (minden medence + pezsgõfürdõ + szauna): 2 500 Ft
Gyermek belépõ (3-14 éves korig): 1 000 Ft
(0-3 éves gyermeknek INGYENES!)

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
Tel: 0692/351-320

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

www.zalatajkiado.hu

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Észak-Nyugat Zala havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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