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A közelmúltban rendezték
meg az

a Történelmi pályaíjász
versenyt és országos találko-
zót, ami két napon át zajlott. A

által szervezett megmé-
rettetésre több mint nyolcva-
nan érkeztek. Az ország több
részébõl is érkezett verseny-
zõknek többféle íjjal húsz

Egervári Várkastély-
ban

nemesbüki Kinizsi Íjász Egye-
sület

Színes programok a várkastélyban
különbözõ célpontra kellett
lõni.

A várkastély továbbra is
minden korosztálynak kínál
programokat. Jó példa erre a
szeptember kilencedikei

koncert, mely a kör-
nyéken másutt nem lesz, így
nagy az érdeklõdés. Augusztus
19-án az utóbbi idõben egyre
népszerûbb

Ha-
lász Judit

Punnany Massif

ad élõ koncertet Egerváron.
Évtizedes kihagyás után au-
gusztus 28-tól
festõmûvész közremûködésé-
vel visszatér a mûvésztelep a
vár falai közé. Az egyhetes al-
kotótábor minden érdeklõdõ
számára nyitott lesz, végigkí-
sérhetik az alkotás folyamatát,

Buday Mihály

az elkészült mûveket meg is
lehet majd vásárolni. Szeptem-
berben kézmûves-kirakodó vá-
sárt szeretnének szervezni,
illetve az ínyencek számára
gasztronómiai bemutatót, étel-
különlegességet felvonultató
gourmet vacsorát is tartanának.

pébé

Az íjászversenyre több mint nyolcvanan érkeztek.
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Már nyolcadik éve, hogy
egy önkéntes egyetemista ok-
tat angol nyelvet .
Az idei évben láto-
gatott el hozzánk, hogy segít-
sen elmélyíteni a diákok nyelvi
ismereteit. Kedvességével, ügyes-
ségével nagyon gyorsan meg-
hódította a gyerekek és a fel-
nõttek szívét egyaránt. A ta-
nítványok úgy nyilatkoztak, na-
gyon örülnek a lehetõségnek,
hogy anyanyelvi környezetben
kipróbálhatják, illetve fejleszt-
hetik nyelvi tudásukat, bármi-
lyen szinten is állnak.

A korábbi évekhez hason-
lóan most is voltak nagyon
ügyes és lelkes magyar diákok,
akik segítettek Elise-nek, hogy
könnyebben elboldoguljon
Magyarországon, s minél job-
ban megismerhesse falunk, a
környezõ falvak, s a Dunántúl
kulturális, történelmi és ter-
mészeti értékeit.

De lássuk, miként vélekedik
õ maga az itt eltöltött 3 hétrõl!

Egerváron
Elise Cox

Angolt tanított Elise
Amerikai egyetemista Egerváron

„ Az elmúlt három hét mély
nyomot hagyott bennem. Tel-
jesen elvarázsolt az itt élõ em-
berek kedvessége, a gyönyörû
vidék és a tanítványaim tudás-
vágya, amit néha nehéz volt
kielégíteni az idõ rövidsége
miatt. Nagyon élveztem a ma-
gyar ételeket, a tanítványaim-
mal együtt eltöltött idõt. Az
egyik legszebb pillanat ebben
a három hétben az volt, hogy a
szomszéd település falunapján
részt vehettem, ahol elbûvölt a
magyar táncok látványa, a
fiatalok és idõsebbek élvezetes
mûsora. Úgy gondolom nagy
érték, hogy a tradíciók apáról
fiúra szállnak. Nagyon köszö-
nöm a fogadó családok, a ta-
nítványok, s családjaik, odaadó
szeretetét kedvességét. Soha
nem felejtem el Magyaror-
szágot, Egervárt, a környezõ
falvakat és azokat az em-
bereket, akiket itt megismer-
hettem.

Sz.M.

A felvétel a búcsúesten készült. Karikával megjelölve Elise Cox.

2017. július 21-én véget ért
az egy hóna-
pon át tartó programsorozata.
Ebben az idõszakban a

közremûködésé-
vel 9 elõadást vittek színpadra.
A szervezõk nevében

, a
elnöke

örömmel mondta lapunknak,
hogy rekord nézõszámmal zár-
ták az évadot. Már hetekkel a
várszínházi elõadások megkez-
dése elõtt elkelt az összes be-
lépõjegy. , a

szerve-
zési osztályának vezetõje ki-
emelte, hogy közel 5000 jegyet
értékesítettek.

polgármes-
ter hozzátette, a színház egy év
kihagyás után tért vissza, ami
lehet, hogy jót is tett. A közön-
ség ki volt éhezve a darabokra,

Egervári Esték

Turay
Ida Színház

Székedli
Bertold Zalaegerszegi Gaszt-
ro Kulturális Egyesület

Nagy Ferenc He-
vesi Sándor Színház

Gyerkó Gábor

Rekord nézõszám Egerváron

így már tavasszal keresték,
hogy milyen elõadások lesz-
nek nyáron. Az igények kielé-
gítése érdekében a teltházon
felül rengeteg pótszéket kellett
elhelyezni. A kastélyszínház
így az eddigi legsikeresebb
évét zárta. Az ismert elõadások
mellett az új darabból pótna-
pot is kellett kitûzni, mert
akkora volt az igény.

A nagy érdeklõdésre való
tekintettel a következõ szezon-
ban várhatóan több elõadás
kerül megrendezésre, s errõl
már folynak a tárgyalások

színházigazgatóval.
A szervezõk köszönik minden
egyes partnernek, támogató-
nak a közremûködést, s bíznak
abban, hogy a közeljövõben is
sikeres lesz az együttmûködés.
A konkrétumokról õsszel ad-
nak tájékoztatást.

Dar-
vasi Ilona

„A férfiak a fejükre estek!” címû elõadással zárult az Egervári
Esték egy hónapon át tartó programsorozata.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

Építõ és anyagmozgató gép
kezelõje

Kisteljesítményû kazán fûtõ

Gépkezelõ hatósági vizsga
Tûzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselõk
továbbképzése

E-000803/2014/A001

E-000803/2014/A007

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

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó
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H-Kontakt Group Kft. / Horváth József

8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3

(Göcsej Üzletház 1. emelet) Tel: 06-30-9373-789

Web: www.cashbank.hu • www.ingatlanhirdeto.com

HITEL, BIZTOSÍTÁS, INGATLAN
19 év szakmai tapasztalattal

•

•

•

Személyi kölcsönök, 75 éves életkorig, minimálbértõl,

vállalkozóknak, õstermelõknek is. Készpénzben kapott fizetés,

meglevõ hitel nem akadály. Adósságrendezésre is!

Lakáshitelek, felújítási hitelek, induló banki költségek

nélkül is. Adósságrendezés. CSOK ügyintézés.

28 biztosító társaság kínálata egy helyen: lakás,- kötelezõ

gépjármû,- casco,- utas,- élet,- baleset,- nyugdíj,- vállalkozói,

- mezõgazdasági, ipari biztosítások.

• Ingatlan hirdetésfelvétel: 92 ingatlanos weblapon jelentetjük

meg ingatlanát, közvetítõi jutalék nélkül!

Július 29-én, délután há-
rom órától kinyitotta kapuit a
helytörténeti gyûjtemény fa-
lunkban, mely immár 20 éve
õrzi a régi kor emlékét, esz-
közeit, bútorait, szerszámait.
Mindazok emlékének is adó-
zunk, akik ezeket a tárgyakat
használták, akár aratásban,
akár a földeken, akár kenyér-
sütésben.

Rendezvényünk díszvendé-
ge volt
államtitkár asszony volt, aki
kedves, biztató szavaival 2001-
ben a millenniumi zászlóát-
adás alkalmával hivatalosan
megnyitotta a kiállítást. A gyûj-
temény születésnapját 1997-tõl
számítjuk, ekkortól kaptak
állandó helyet a régiségek.

Egy rövid idõutazáson fel-
elevenítettük a kiállítás szüle-
tésének körülményeit. 1996-
ban nagymamámmal folytatott
beszélgetésem során merült
fel, hogy a régi idõk tárgyi em-
lékeit összegyûjtsük. Néhány
fiatal elindult talicskákkal,
hogy a pincék, padlások kin-
cseit felkutassa. A falu lakói
nagy szeretettel és örömmel
adományozták oda a relikviá-
kat, amelyhez sokan anekdo-
tákat is fûztek, elmondták mit
mire és hogyan használtak ré-
gen, ez alapján a sok-sok tár-
gyat tudtuk már tematizálni
munkafolyamatok szerint.1996
búcsúünnepén alkalmi kiállí-
tással vártuk a falu apraját,
nagyját, öröm volt hallani az
idõseket, ki mit adományozott,
szinte életre kelt a gyûjtemény
a sok felidézett emléktõl.

dr. Hóbor Erzsébet

20 éves a Vasboldogasszonyi Helytörténeti Kiállítás
Mivel az iskola még mûkö-

dött, minden tárgyat vissza-
juttattunk az adományozók-
nak, volt aki nem fogadta el, és
azt mondta, hátha lehet még
állandó tárlat..

1997-ben megszûnt az is-
kola, így újra gyûjtõmunkához
láttunk, s immár három te-
remben rendezhettük el a rég-
múlt eszközeit. Ettõl kezdve
vált a

a kiállítás legfõbb ápo-
lójává, éltetõjévé, mondhatni
keresztszülõjévé. A Zala Megye
az én hazám pályázatokra ké-
szített felvételeken megeleve-
nedtek a gyûjtemény darabjai,
de ezen kívül a faluban is több
alkalommal mutattunk be ha-
gyományokat feldolgozó mû-
sort. Népdalkörünk számára
nem csak a népdalkincs õr-
zése és megszólaltatása fontos,
hanem a magyar néphagyo-
mányok ápolása is.

2001-ben a már említett
Millennium ünnepén dr. Hó-
bor Erzsébet államtitkár asz-
szony méltatta a kiállítást,
gyermek és turistacsoportok
nyerhettek betekintést a régi
életmódba. A rendezvény elõt-
ti este régi hagyomány szerint
kidobolásra került a program,

vezetésével.
A szombati nyílt délután

nem titkolt célja volt, hogy
minél több fiatal, gyermek
tapasztalatot, ismeretet szerez-
hessen a régi életmódról, tud-
ják értékelni a múltat, amely a
gyökerünk, ebbõl ágazik a 21.
század is. Mottónkul a követke-
zõ idézetet választottuk a szü-

Községi Népdalkör Egye-
sület

Kántor Levente

letésnapra: „A hagyomány nem
a hamu õrzése, hanem a láng
továbbadása (Morus Tamás)

A nyílt napon lehetõség
volt a Községi Népdalkör Egye-
sület hagyományõrzõ mûsorai-
nak megtekintésére, a népdal-
kör tagjai bemutatták, kipró-
báltatták a cséplést, cekker-
kötést, falusi interaktív játékra
hívták a kicsiket, nagyokat, ki-
próbálhatták a kétvödrös víz-
hordást, és hogy milyen volt
mezítláb kukoricán, szalmán
járni, de tût is kereshettek szal-
makazalban.

A kiállításon
tárlatvezetést tartott, a

látogatók falusi rejtélyt oldot-
tak meg, majd a kvízjátékban
ellenõrizhették milyen ismere-
tekkel gazdagodtak, a katona-
ládában pedig tapogatós bátor-
ságpróbát tehettek a gyerekek.
Nagy sikere volt a korhû fo-
tózkodásnak.

A könyvtárban a helyi
nyugdíjasklub kézimunka be-

Kálmán Ka-
rolina

mutatóját tekinthették meg a
résztvevõk, a klub tagjai ha-
gyományos kukoricaprósza és
kása kóstolót is készítettek az
érdeklõdõk számára.

Az estét vidám beszélgetés
és nóta karaoki zárta.

Úgy érezzük, ezzel a jubi-
leumi ünneppel adózunk mind-
azoknak, akik ezt a gazdag,
hatalmas erkölcsi értékkel bíró
hagyatékot ránk bízták, köszö-
net mindazoknak, akik 1996-
tól a mai napig bármilyen for-
mában hozzájárultak ahhoz,
hogy a hagyomány ne csak
hamu legyen. Annak idején
azzal az ígérettel vettük át a
tárgyi emlékeket, hogy vigyá-
zunk rá és továbbörökítjük, az
ígéretünket megtartottuk, ma
már népdalkörünk tagjainak
gyermekei segítenek ápolni és
éltetni a gyûjteményt. Köszö-
net a helyi önkormányzatnak a
támogatásért, a Jóistennek pe-
dig a remek idõért ezen a napon.

Kálmánné Gorza Mónika

A nyugdíjasklub tagjai hagyományos ételekkel.

Fotózkodás korhûen.
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Jövõ nyártól már használ-
hatják az autógyártók a

elsõ ütemeként elkészülõ
kör alakú pályát, amelynek be-
fejezéséhez a kormány a na-
pokban 15 milliárd forintot
biztosított – közölte a tesztpá-
lya kormánybiztosa július 27-
én a helyszínen.

– egyben
az Emberi Erõforrások Minisz-
tériumának oktatásért felelõs
államtitkára – azt mondta:
ütemterv szerint zajlik a két és
fél év alatt befejezni tervezett
zalaegerszegi létesítmény épí-
tése, amelynek elsõ fázisa, a
300 méter átmérõjû, dinami-
kus felületû tesztpálya a jövõ
év tavaszán, nyarán készül el.

A mintegy 42 milliárd fo-
rintos költségû, 250 hektáron
elterülõ tesztpályát építõ és
mûködtetõ cégben, az

.-
ben a kormány a napokban 15
milliárd forintos tõkeemelés-
rõl döntött, ami elsõsorban az
elsõ ütem befejezését szolgálja
– közölte Palkovics László.

A kormánybiztos szólt ar-
ról: folyamatosak a tárgyalások
a nemzetközi autóipari cégek-
kel, név említése nélkül hoz-
zátette, hogy csütörtök dél-
elõtt is egy jelentõs autógyár
képviselõi jártak a zalai me-
gyeszékhelyen. Ezzel párhuza-
mosan az egyetemek, kutató-
intézetek felkészülése is zajlik,
a szerdán közölt felvételi ered-
mények alapján például a ta-
valyinál több, 37 hallgató jár
majd szeptembertõl mechatro-
nikai képzésre Zalaegerszegen.

országgyûlési
képviselõ, a tesztpálya minisz-

zala-
egerszegi jármûipari tesztpá-
lya

Palkovics László

Autó-
ipari Próbapálya Zala Kft

Vigh László

Jövõ nyáron már használhatják…
Újabb munkafázis kezdõdött az egerszegi tesztpálya építésénél

teri biztosa a sajtótájékoztatón
arról beszélt, hogy újabb je-
lentõs fázisához érkezett a pró-
bapálya építése azzal, hogy a
kör alakú tesztpályán a föld-
munkák után csütörtökön el-
kezdõdött a geotextil és a 70-
80 centiméter vastag kõalap
terítése, ami évtizedekig jelen-
tõs terhelést képes majd elvi-
selni. A 300 méteres körpá-
lyához mintegy 50 ezer tonna
kõzúzalékot szállítottak már a
helyszínre és kezdtek el te-
ríteni.

Az Európában is egyedül-
álló, önvezetõ jármûvek vizs-
gálatára is alkalmas zalaeger-
szegi jármûipari tesztpálya
alapkövét májusban

miniszterelnök részvé-
telével helyezték el Zalaeger-
szegen. A város környékén ki-
alakítandó 5G-s informatikai
hálózattal is összehangolva ké-
szülõ tesztpálya közvetve és
közvetlenül mintegy 350 új
mérnöki álláshelyet teremt. A
pályához benzinkút, szálloda
és számos más kiszolgáló lé-
tesítmény is épül, további
munkahelyeket teremtve.

A
korábbi közlése szerint

a beruházás elsõ ütemében
egyebek közt a fékteszteket
lehetõvé tévõ zóna és a jármû-
vek kezelhetõségi pályája épül
meg, illetve az autonóm jármû-
vek vizsgálatát lehetõvé tévõ
zóna. Mindezek mellett kiépül
a szükséges kommunikációs
technológia és a kiszolgáló
létesítmények egy része.

A második fázisban, 2018-
tól megépül a nagysebességû
viszonyokra alkalmas ovális pá-
lya, sor kerül a jármûdinamikai

Orbán
Viktor

Nemzetgazdasági Minisz-
térium

tesztelemek további fejleszté-
sére, további kiszolgáló épüle-
tek létrehozására. A tervek
szerint 2019 végére készülhet
el a teljes beruházás.

Az NGM és a magyar autó-
ipar érdekelt szereplõi között
a projektet támogató együtt-
mûködést már több tucatnyi
vállalat és cégcsoport írta alá,
köztük a

., a T
, az ., a

Magyar Telekom
Nyrt -Systems Magyaror-
szág Elmû Zrt Knorr-

Bremse Fékrendszer Kft.

Huawei

Build
Your Dreams (BYD).

Horiba Mira Ltd.

MTI

, je-
lezte továbbá részvételi szán-
dékát a kínai és az
elektromos jármûveket és ak-
kumulátorokat elõállító

A pálya
terveit a 70 éves jármûipari
tapasztalattal rendelkezõ, az
önvezetõ autók fejlesztése te-
rületén is a világelsõk közé
tartozó japán
készíti.

Forrás:

Palkovics László (balról) és Vigh László adott tájékoztatást. Elõzõ számunkban már
beszámoltunk a kápolna fel-
újításáról, melynek tetõszer-
kezetét civil összefogásnak
köszönhetõen sikerült a Pé-
ter, Pál napi búcsúra felújí-
tani. A tetõ díszvilágítást
kapott, így az épület éjszaka

Megszépült a kápolna
is látható és jelképesen
vigyázza az egerváriak álmát.
Az és az

ezúton is
köszöni mindenki közremû-
ködését.

önkormányzat
Egervári Helytörténeti és Kul-
turális Egyesület

pb

Éjszaka az egerváriak álmát vigyázza.

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

mxm lakberendezés rovata

Cégünknél folyamato-
san figyeljük, hogy beszál-
lítóinknál milyen újdonsá-
gok jelennek meg, és ezeket
miért lenne érdemes ügy-
feleinknek ajánlani.

A bútoriparban a legna-
gyobb áttörést az új gene-
rációs fiókvasalatok jelen-
tik. Ezeknek mi is örülünk,
mert a fiókok méretét nö-
velni tudjuk, és így még
áttekinthetõbb a tárolás. Az
új generációs fiókvasalatok
nagyobb teherbírással ren-
delkeznek, mint a hagyo-
mányos rendszerûek. Így
kisebb a meghibásodás esé-
lye. Nem kell bosszankodni
azon, hogy nem mûködik.

A hagyományos fiókok-
nál, kellemetlen probléma-
ként jelentkezett a holttér,
ami miatt nem látjuk a fiók
tartalmát teljes egészében.
Ezért a fiókokban tárolás
elõnyeit nem tudtuk 100%-
ban élvezni. Ezt is megol-
dották, így könnyedén meg-
találhatunk mindent, nincs
holttér. Az igazi változás a
fiókok záródásánál követke-
zett be. A hagyományosak-
nál gyakori jelenség az erõ-
teljes hanggal járó becsapó-
dás, ami rendkívül kellemet-
len lehet. Ezt úgy oldották
meg, hogy ha a fiókot na-
gyobb erõvel próbálják be-
csapni, az utolsó 5 cm-en
megáll, majd egy halk szissze-
néssel a fiókvasalat csukja
be a fiókot. Mindenki mo-
solyog, amikor ezt látja,
mert döbbenetes. Így vége
a családi veszekedéseknek,
jegyezte meg egyik ügyfe-
lünk, mert nem lehet be-
csapni a fiókot. Ha valaki
mégis megpróbálja, a töb-
biek csak mosolyogni fog-
nak azon, hogy a fiók erre
ezt mondja:

– Psszt! – és halkan be-
csukja magát.

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

A jó házasság titka…

Idén az
segítségé-

vel és atya lelkes
hivatástudata révén lehetõség
nyílt arra, hogy nemesapáti,
alsónemesapáti diákok eljut-
hassanak költségmentesen

. Az éjszakai in-
duláskor rögtön kezdetét vette
az ismerkedés az õket Buda-
pestre szállító jármûvekben.
Ekkor igazából még nem tud-
ták, hogy mi várhat rájuk. Az
embert próbáló, fárasztó uta-
zás végén este jólesõen, de
zokszó nélkül foglalták el szál-
lásukat Czestochowában, a
Szent II. János Pál zarándok-
házban.

Reggeli után izgatottan so-
rakoztak fel a bevonulásra a
Fekete Madonna kápolnába,
hogy kísérjék a gyulafehérvári
Szent László ereklyét. Majd a
megtekintés után átvonultak
szentmisére a 15. században
hozzáépített bazilikába. A len-
gyel és a magyar nép szoros
vallási kapcsolatának oka a ne-
héz idõkben történõ hasonló
gondolkodás: király
után, több mint fél évezreddel
késõbb a lengyel király,

is Máriának ajánlotta
országát. A szertartás után le-
hetõségük nyílt megtekinteni
e csodálatos kegyhely, a Jasna
Góra egyéb látnivalóit. Utazva
az idõben elképzelhették, mi-
lyen lehetett az itt álló vár,
melyben a pálosok kolostoru-
kat kialakították – akik a Fé-
nyes-hegy elnevezés névadói
–, hogyan épülhetett át a bazi-
lika a tûzvészt követõen, mi-
lyen technikával készülhetett a
csodaszép karcsú torony. A
programok vacsora után is
folytatódtak.

Másnap a reggeli ima, el-
mélkedés, éneklés után koszo-
rúzások zajlottak, majd ünne-
pélyesen felvonultak a

érsek és
gyulafehérvári segédpüs-

pök (a zarándokvonat lelki ve-
zetõje) által celebrált szentmi-
sére a kegykápolnába, ahol az

Emberi Erõforrá-
sok Minisztériuma

Szeghy Csaba

Len-
gyelországba

István

János
Kázmér

Wac-
law Depo Tamás Jó-
zsef

Apáti diákok zarándokúton

érsek atya megáldotta a Szent
István bazilika Mária koroná-
ját. A Boldog Özséb díszkút
meglátogatása után keresztút,
egyházzenei áhitat, rózsafüzér
imádkozása szolgált a lelkek
épülésére.

Hajnalban szomorúan bú-
csúztak a varázslatos, foglyul
ejtõ helytõl, élményektõl biza-
kodva, hogy még egyszer éle-
tükben eljöhetnek ide, Mária
csodálatos, nyugalmas „hajlé-
kába”. Napkelte után hamaro-
san újra vonatra szálltak, Krak-
kó felé véve az irányt. A város-
ban hosszú sorokban kígyóz-
tak a pólóikon Szent László
évet hirdetõ zarándokaink. A
kora délelõtti órákban a Mária
templom megtekintése zajlott,
majd a felvonulás a Wawel-
dombra. Szent László király
tiszteletére Veres András gyõri
megyéspüspök celebrált ünne-
pi szentmisét a katedrálisban.
Mindenki ámulattal nézte, ta-
nulmányozta, figyelte a székes-
egyházat, mely a különbözõ
történelmi korok építészeti,

vallási jellemzõinek nagy ré-
szét magán hordozza. A sza-
badtéri Szent László kiállítás
megtekintését követõen az
utolsó lengyelországi séta a za-
rándokvonathoz vezetett.

A fiatalok sokat meséltek a
zarándoklatról, mely örök em-
lék lehet számukra. Elindul-
hattak egy jó úton barátaik
társaságában. A kamaszkori
szülõktõl történõ eltávolodás
idején lehetõséget kaptak arra,
hogy családjuktól függetlenül,
szabadon élhessék meg érzé-
seiket, élményeiket, hitüket,
megfeleléskényszer nélkül.

Csaba atya így mesélt az
útról: „Amikor a vonaton elfog-
laltuk a helyünket, a gyerekek-
ben is benne volt az izgalom,
hogy hová is jutunk majd – egy
ismeretlen tájra, egy ismeret-
len országba –, mit is fogunk
csinálni. A szállásra érkezve
talán néhány gyerekben jelen
volt a honvágy, de a következõ
napokban felszabadultan, öröm-
telien vettek részt a késõ esti
engesztelõ imádságon is. A
Jóisten megadta számukra azt
a kegyelmi ajándékot, hogy õk
ott mondhatták együtt a ró-
zsafûzért. Ez az út is egy Krisz-
tuskövetés, áldozatot hozva
meglátogattuk a Boldogságos
Szûz Máriát és hálát adtunk,
hogy eljutottunk erre az útra.
A gyerekek felejthetetlen élmé-
nyekkel gazdagodtak. Ezek a
gyerekek ebbe a négy napban
kaptak az élettõl egy olyan po-
hár vizet, amely egy örök élet-
re bennük marad. Mind-
annyian azt mondták, hogy
nagyon jól érezték magukat. A
bennük lévõ kicsike, magocs-
kányi hit most talán megvilá-
gosodott, erõt kapott.”

Minden szülõ nevében kö-
szönöm Csaba atyának a testi-
lelki gondoskodást az egész
zarándoklat alatt, hiszen na-
gyon sokat tett azért, hogy
minden gyerek pozitív élmé-
nyekkel gazdagodva térhetett
haza.

Póczakné Simon Rózsa

Az apáti diákok Szeghy Csaba atyával.

Örök emlék marad ez az út.
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Aligha van olyan sportked-
velõ, aki ne találta volna meg a
neki tetszõ programot akár
résztvevõként, akár nézõként a

.
A versenysport és az ama-

tõr mozgalom egyaránt elfog-
lalhatta helyét a palettán, s a
tájékoztató, felvilágosító, kedv-
csináló rendezvényeknek sem
volt híja az elmúlt napokban.
Kiemelt fontossággal kezelték
a szervezõk a mozgássérültek

zalaegerszegi Restart Feszti-
válon

Mozgalmas, sportos napok az egerszegi Restart Fesztiválon

sportolási lehetõségeit, akik
szintén nagy számban vettek
részt a különféle sportprogra-
mokban.

A belvárosban, a Vizsla-
parkban és az Alsóerdõn szám-
talan futó, kerékpáros, fitness,
jóga és egyéb program zajlott,
a Gébárti tónál pedig, a kato-
nai Challange Race és a triat-
lon verseny mellett az evezõs
sport is teret kapott. A sport-
programokat kísérõ elõadások
során neves sportolók élmény-

beszámolóját hallhatták, s a
természetgyógyászattal, táplál-
kozástudománnyal ismerked-
hettek az érdeklõdõk.

A megnyitón felhangzott a
Restart Fesztivál hivatalos dala,
a rendezvény a sportot, a test-
kultúrát, az egészséges élet-
módot állította a középpontba.
Közben a színpadra érkezett

hosszútávúszó,
paralimpikon

erõemelõ és
olimpikon sportlövõ a fesztivál
szervezõi és
Zalaegerszeg polgármestere
társaságában.

A város elsõ embere úgy
fogalmazott köszöntõjében,
hogy az utóbbi években szá-
mos lokálpatrióta kezdemé-
nyezés született az összefogás
jegyében, s ez a mostani fesz-
tivál is ilyen. Mint mondta, re-
méli, hogy néhány év múlva
országos és nemzetközi hírûvé
válik a kezdeményezés.

– kérdeztük
ötletgazdától, fõszer-

vezõtõl.
– Mivel adódott az igény,

hogy frissüljön a fesztivál ren-
dezvény-palettája, felmerült ben-
nem a kérdés: mi lesz az,
amivel legjobban bemutathat-
juk a várost, mi az, ami „leg-
messzebbre eltol”? Arra gon-
doltam, hogy a sport lesz az,
aminek nincsen „nyelve”, min-

Mányoki Attila
Tunkel Nándor

Tátrai Miklós

Balaicz Zoltán,

– Hogyan született meg az
ötlet? Horváth
Szilárd

denkihez szól, s hosszú tá-
von akár nemzetközi szintre
is vihetõ. Közbevetõleg, már
most is mutatkozott érdeklõ-
dés Szlovákiából és Olasz-
országból.

– Ez a program olyan
missziót is felvállalt, mint az
egészséges életmódra, sportra,
mozgásra nevelés. E gondo-
lattal alakult ki a fesztiválnak
az a szelete, amelyben az ér-
deklõdõk megismerhették az
egészséges táplálkozást, élmény-
beszámolót és motivációs elõ-
adásokat hallhattak jeles spor-
tolóktól, s részt vehettek tai-
chi, jóga és további programo-
kon. A másik fontos cél a város
bemutatása. Zalaegerszeg a
természeti adottságai révén
rendkívül alkalmas egy ilyen
programsorozat megrendezé-
sére, a rendezvény pedig al-
kalmas rá, hogy a ritka szép-
ségû Zalaegerszeget megmu-
tassuk ország-világnak. Ezt
szolgálták a Gébárti-tónál a
triatlon és evezõs versenyek, a
katonai Challange Race, a brin-
gás programok, a túrák, a bel-
városi és alsóerdei rendezvé-
nyek… Ennek a fesztiválnak
nincsenek határai, korlátai, s
mint a neve is jelzi – restart –
mindig képes megújulni, tehát
jövõre is várható Restart Za-
laegerszeg Fesztivál!

– Milyen értékeket fém-
jelez a Restart Fesztivál?

A rendezvénysorozatot Balaicz Zoltán polgármester nyitotta
meg.

Érdeklõdõk és résztvevõk egyaránt nagy számban jelentek
meg a Restart Fesztiválon.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Hagyományteremtõ szán-
dékkal rendezte meg a

és a falu
az

– –
kérdeztük ,
Gyûrûs polgármesterét.

– Településünknek 100 la-
kosa van, a négylábúak száma
viszont mintegy kétszáz. Vörös
Józseféknél jelentõ hucul és
gidrán állomány található,
ezért arra gondoltunk, hogy
ennek segítségével, hagyo-

Gyû-
rûs-Gidrán Sport és Kulturális
Egyesület önkor-
mányzata I. Gyûrûsi Hu-
culösvény Baráti Találkozót.

Honnét jött az ötlet?
Bertalan Tibort

Huculösvény Gyûrûsön
Az utolsó pillanatban sikerült megmenteni a fajtát

mányteremtõ szándékkal ba-
ráti találkozót szervezünk.

– Nem, hiszen a huculös-
vény kialakításával egész év-
ben vendégül láthatjuk a lo-

– Ez csak egyszeri alkalom
egy évben?

vaglás szerelmeseit. A pálya ki-
alakítását összekötjük a szállás-
helyek bõvítésével, egyre több
házat vásárolnak meg és újíta-
nak fel a külföldiek a faluban.
A mostani rendezvény azt bi-
zonyítja, hogy van életképessé-
ge ennek, hiszen az elsõ na-
pon mintegy ezer bel-és kül-
földi fordult meg a faluban. Az
sem mellékes, hogy a program
révén hat embernek lett állan-
dó munkája Gyûrûsön.

Vörös József több évtizede
kutatja a Kárpát-medencében
szétszóródott hucul és gidrán

állományt, nagy szerepe van
abban, hogy fennmaradtak
ezek a fajták Magyarországon.
Egész családja (a feleség és a
három gyermek) megszállot-
tan dolgozik azért, hogy ez így
is maradjon.

– Egészen véletlenül kerül-
tek hozzánk elõször hucul lo-
vak, ám annyira elnyerte tet-
szésünket a természetük, hogy
utána módszeresen kutattuk
õket. Rendkívül alkalmasak
gyermeklovagoltatásra és sza-
badidõs programokhoz. Ami-
kor Emese leányunk végzett az
agráregyetemen, lett egy kis
szabadideje, így elkezdett lova-
goltatással foglalkozni. Aztán
megalakítottuk a lovasklubot, s
a falu vezetésével közösen úgy
gondoltuk, hogy ez egy kitö-
rési pont lehet, miközben né-
hány embert foglalkoztatni is
tudunk. Most érett meg a hely-
zet arra, hogy megrendezzük a
huculösvény baráti találkozót.
Tulajdonképpen ez a hucul ló
modern kori kipróbálása.

– Ma már nagyon ritkán
használják õket málháslóként a
Kárpátokban. A hagyományos
foglalkozások ott is eltûnõben
vannak. Ezen a versenyen
megpróbáltuk imitálni azt a
környezetet, amelyben ezek-
nek a lovaknak elsõdleges fel-
adata a természetes akadályok

– Ezt hogy érti?

leküzdése volt. Magyarorszá-
gon elõször a jósvafõi ménes-
nél rendeztek ilyen találkozót,
most mi is megpróbálkoztunk
vele. Szeretnénk, ha ebbõl ha-
gyományos rendezvény lenne
a jövõben. Remélem, hogy az
önkormányzat a késõbbiekben
is mellénk áll. A verseny, a ta-
lálkozó szakmai visszhangja
nagyon kedvezõ volt, ráadásul
már az elsõ alkalommal Ma-
gyarországon kívül Szlovákiá-
ból és Ausztriából is érkeztek
lovak, lovasok, érdeklõdök.

S hogy milyenek is ezek a
lovak valójában? Ezt már Vörös
József leánya, mutatta
meg nekünk, kint a legelõn.
Nem zavartatták magukat az
idegenektõl, a kiscsikókhoz is
közel mehettünk. A szakiroda-
lomban leírtak összhangban
voltak a gyûrûsi ménesnél ta-
pasztaltakkal: nyugodt, barát-
ságos, sokféle célra felhasz-
nálható négylábúak. A Kárpát-
medence õshonos lovai. Az
utolsó pillanatban sikerült
megmenteni e fajtát a kiha-
lástól.

Emese

E.E.

Bertalan Tibor: – Egy gyûrûsire két ló jut az átlagot tekintve.

Vörös József: – A verseny, a találkozó szakmai visszhangja
nagyon kedvezõ volt.

Higgadt, fegyelmezett lovak.

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)

autókulcsmásolás az

autótípusok 85 %-ához

kedvezõ áron!

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.

Tel.: 30/471-1000

Nyitva tartás: h-p.: 8 -16 sz.: 9 -12

Ebédszünet: 11 -12

00 30 00 00

00 00

•
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A megyei és térségi lapjaihoz
(Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala, Lenti és Vidéke,

Zalalövõ és Környéke, Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd)
keres a megye minden részébõl.

Zalatáj Kiadó

tudósítókat
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvetõ

számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

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

A kilencvenes évek elején
néven min-

den évben szerveztek táboro-
kat . A régi emléke-
ket felidézve tavaly újraélesz-
tették a hagyományt az eger-
vári gyerekeknek, amelynek
olyan sikere volt, hogy már két
turnust is kellett indítani.
Július 24-28. között 20-22 gyer-
mek vett részt a foglalkozáso-
kon, akikre rengeteg program
várt. A mun-
katársainak közremûködésével
kézmûves foglalkozásokon vet-
tek részt, segít-
ségével az erdei élõvilággal
ismerkedtek, a
elõadásában méhészeti bemu-
tatót hallgattak meg és a
könyvtármozi keretében nép-
meséket néztek meg. A tábor-
lakók ellátogattak a helyi lovas
udvarba és pol-
gármester körbevezette õket a
várkastélyban is. A program-
mal azoknak a szülõknek is
segítséget nyújtottak, akiknek
a nyári szünetben gondot okoz
a gyerekek felügyeletének
megoldása. A foglalkozások
reggel 8-tól délután 4-ig zajla-
nak, a szülõknek csupán az

Kölyökakadémia

Egerváron

megyei könyvtár

Oláh Gusztáv

Dolgos-család

Gyerkó Gábor

Élményekben gazdag nyári tábor Egerváron
étkezés finanszírozásában kell
segíteniük. Pénteken kutyás be-
mutatóval, jó hangulatú csalá-
di nappal zárták a tábort, ahol
a

fõzött fi-
nom vacsorát a résztvevõknek.

– A gyerekek a Csali csárdá-
ban sok állattal kötöttek barát-
ságot, a méhészeti bemutatón
megismerték a méhek életét.
Oláh Guszti bácsit is megmo-
solyogtatták azzal, hogy házi-
állatként a kullancsot, kártevõ-
ként a spanyolokat (spanyol
csigák – a szerk.) mondták. A
foci minden nap népszerû
programnak bizonyult, így

Mozgássérültek és Fogyaték-
kal Élõk Egyesülete

kedden majdnem mindenki
focimezben érkezett a tábor-
ba. A szerdai sorversenyekre
hétfajta feladatot találtunk ki,
amit nagyon élveztek és ügye-
sen teljesítettek a gyerekek. Az
Alkotó Kezek csoport közre-
mûködésével pompomfagyit,
spatula karkötõt, gurigapoli-
pot készítettünk. A tábor han-
gulatát azzal mutattuk be,
hogy a zárónapra a gyerekek
aranyköpéseit egy táblára ír-
tuk össze – foglalta össze

, aki mellett
karolta fel a

programokat.

Kap-
csándi Nikoletta
Bekes Nikoletta

Pataki Balázs

A méhek életébe is betekintettek a gyerekek.

A várban is szívesen fotózkodtak.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi

férõhelyeire
A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Megyei Köz-

gyûlés 9/2000.(IV.18.) KR rendelete alapján történik. A
pályázat lebonyolítója a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal.

Akollégiumiférõhely elnyeréséreaz a hallgató pályázhat, aki
• állandó lakóhellyel rendelkezik Zala megyében,
• érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik valamelyik

pécsi egyetem vagy fõiskola nappali tagozatán, illetve
tárgyévben felvételt nyert és megfelel azon egyetem és
fõiskola kollégiumi férõhely elbírálási szempontjainak,

• kollégiumi helyét nem fegyelmi okból veszítette el, és
• akit nem zártak ki a 9/2000. (IV. 18.) KR rendelet 3. (4)

bekezdésében foglalt szabályok megszegéséért. (Amennyiben
a hallgató bármely okból nem tart igényt az általa elnyert
férõhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat
kiírójának.

A férõhely másnak nem adható át.)

• a hallgató szociális körülményei, melyek a kollégiumi
ellátást indokolttá teszik.

• a hallgatónak az elbírálást megelõzõ félévben elért jó
tanulmányi eredménye (elsõ évfolyamos hallgató esetén az
érettségi eredménye), választott szakterületével vagy más tanul-
mányaival összefüggõ kiemelkedõ teljesítménye.

A kollégiumi férõhelyre pályázni adatlappal (és a szükséges
mellékletek csatolásával) lehet.

A pályázati adatlap kötelezõ mellékletei:
• a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hivatalos

igazolása, elsõ évfolyamos hallgató esetén érettségi bizonyít-
vány másolata, valamint felsõoktatási intézmény igazolása a
felvételrõl,

• tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási igazolás)
• a jövedelem típusának megfelelõ igazolások (munkáltatói

kereset, NAV jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíjszerû
rendszeres szociális ellátásokról szóló igazolás, önkormányzat,
munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátásról szóló
igazolások, és egyéb a kollégiumi ellátást indokoló (pl. egész-
ségügyi rászorultságról szóló) dokumentumok.

Az adatlap átvehetõ, illetve igényelhetõ megcímzett, felbé-
lyegzett válaszborítékkal a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal
Szervezési Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.),
vagy letölthetõ a Zala Megyei Önkormányzat honlapjáról
(www.zala.hu).

A pályázatot a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal címére
(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) 1 példányban, postai
úton, vagy személyesen kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal Telefon: 92/500-722.

> A kollégiumi férõhely egy tanítási évre vonatkozik.
> Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt az

általa elnyert férõhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a
pályázat kiírójának.

> A férõhely másnak nem adható át. E szabály megszegése
kizárást jelent a tanulmányok teljes idejére.

> Azonos feltételek esetén elsõbbséget élveznek a megye
kisebb településén élõ hallgatók.

1. A pályázat benyújtásának feltételei:

2. A pályázat elbírálásának szempontjai:

3. A pályázat benyújtásának módja:

4. A pályázatok beérkezésének határideje:
2017. augusztus 10.
A pályázók értesítése az elbírálásról:

2017. augusztus 31-ig.
5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül hagyó

pályázó automatikusan kizárja magát a részvételbõl.
6. Egyéb:

§

A HarmonikÁcs Együttes
magyarnóta mûsora

(templomnál)
Telefon:

E-mail:

Hagyárosbörönd, Fõ út 37.

06-20-336 5202

kocsishuszonhat@freemail.hu

Mûsorunk megrendelhetõ.
Kérésre „házhoz megyünk”!

Az
megvásárolta a és

az szomszédságában
lévõ, a barokk istállót körbe-
fogó 1,35 hektáros területet.

polgármester
ezzel kapcsolatban elmondta,
hogy az önkormányzatnak rég-
óta problémát okozott egy
nagyobb tároló hiánya. Így
olyan helyet kerestek, ahol
többek között a különbözõ
eszközöket, díszvilágítást, de-
korációs elemeket el tudják
helyezni. A szomszédos terület
felszámolásra került, így lehe-
tõség nyílt annak megvásár-
lására.

Az iskolával és az óvodával
is szomszédos, egykori tsz-

egervári önkormány-
zat hivatal

iskola

Gyerkó Gábor

Raktár, parkoló vagy lakópark?

épületeket is magában foglaló
területet szeretnék rendbe
tenni. A felújítás után mûhely,
garázs és raktár állna rendelke-
zésre, valamint az iskola sike-
res pályázata esetén a mûfüves
pálya is érintené a frissen
megszerzett területet. A kiter-
jedt ingatlannal több terve is
van az önkormányzatnak: isko-
lai parkoló, sportcentrum és
lakópark kialakítása is felmerült.

Egervár falunapját idén is a
nyár végén, augusztus 26-án
tartják, ahol a népszerû fõzõ-
verseny finom ételei mellett
még több gyermekprogram és
Fáraó bál is várja az érdek-
lõdõket.

Pataki Balázs

Gyerkó Gábor: – Az ingatlannal több terve is van az önkor-
mányzatnak.

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 e-mail: zalataj@zelkanet.hu•

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
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Herman - Autószervíz Kft.

Személyszállítás

Autóbuszrendelés e-mail cím: herman.szemelyszallitas@gmail.com

Telefon: 06 30/407 3957 Cím: Zalalövõ, Budafai út 4.

50 személyes légkondicionált SETRA típusú turistabusszal állunk tisztelt

megrendelõink rendelkezésére bármely hazai és külföldi útvonalon.

•

Mûszaki és eredetiségvizsga helyben

Személyautó - tehergépkocsi (3.5 t-ig)

Gépjármûjavítás Gumiszerelés - centírozás

Futómûállítás,

mûszeres autódiagnosztika

Mezõgazdasági gépek - pótkocsik utánfutók

vizsgáztatása

Szélvédõ csere

• •

• •

• •

E-mail cím: autoherman@freemail.hu
Telefon: 92/371-249

mobil: 06 30/7370-164, 06 30/238-6048

Várhatóan szeptemberben
folytatódik a

fejlesz-
tése a korábban biztosított 4,9
milliárd forint mellett további
2,3 milliárd forint hazai forrás
felhasználásával – közölte az

.
A közleményben kiemel-

ték, hogy a kormány a minél
magasabb szintû egészségügyi
ellátás megvalósítására és az
ellátás minél kiegyensúlyozot-
tabb mûködésére törekszik. A
rendszerváltás óta a legna-
gyobb, 500 milliárdos fejlesz-
tést hajtotta végre az egész-
ségügyben, ennek keretében
országszerte kórházakat és
rendelõket újítottak fel.

A kórház az egészségügyi
fejlesztések részeként a kar-
diológia és a szívsebészeti
centrum kialakítására és inf-
rastruktúrafejlesztésre koráb-
ban 4,9 milliárd forintos keret-
összeget kapott a Társadalmi
Infrastruktúra Operatív Prog-
ram (TIOP) uniós forrásából.
Mivel a projekt megvalósítási
költségét a keretösszeg nem
fedezte teljes mértékben, a
kormány 2016 októberében
további 2,344 milliárd forintot
biztosított e célra hazai for-
rásból.

Ez utóbbi összeg felhaszná-
lása érdekében a végéhez kö-
zelednek a közbeszerzési eljá-

Zala Megyei
Szent Rafael Kórház

Állami Egészségügyi Ellátó
Központ (ÁEEK)

További 2,3 milliárd forint a megyei kórháznak
rások. A kivitelezési munkák-
hoz keresik a mûszaki szakér-
tõt, akinek a feladata a többi
között a helyszíni állapotok
vizsgálata és a kivitelezés befe-
jezésére vonatkozó közbeszer-
zés mûszaki tartalmának meg-
határozása.

A nyertes vállalkozással a
szerzõdést várhatóan augusz-
tus 1-jén írják alá. A kivitele-
zésre vonatkozó közbeszerzés
indítása 2017 szeptemberében
várható, a kórház fejlesztési
munkálatai pedig a tervek sze-
rint 2018. december végére
zárulhatnak le – közölte az
ÁEEK.

Forrás:
*

A Zala Megyei Szent Rafael
Kórház évek óta fontos felada-
tának tartja az épületegyüttes
energiafelhasználásának racio-
nalizálását, ennek érdekében
több projektre is pályázott
(KEOP - eszközfejlesztés; KE-
HOP 5.2.10.). Az eredményes
pályázatoknak köszönhetõen
folyamatos fejlesztések valósul-
nak meg a fenntartható ener-
giafelhasználás érdekében.

2017-ben a KEHOP-5.2.11-
16-2016-00017 „Fotovoltaikus
rendszerek kialakítása a Zala
Megyei Szent Rafael Kórház-
ban” címû projektnek köszön-
hetõen a kórház központi épü-
letegyüttesén napelemes kis-
erõmû kiépítése valósul meg.

MTI

A projekt keretében a Zala
Megyei Szent Rafael Kórház
219,44 kW névleges teljesítõ-
képességû napelemes kiserõ-
mûvel kívánja villamos ener-
giafogyasztásának egy részét
fedezni. Az épületek tetõszer-
kezetének-, a tetõfelületek tájo-
lásának, valamint a napelem
panelek fizikai méretének
figyelembevételével összesen
844 db napelem modul opti-
mális elhelyezésére van lehetõ-
ség. A napelem modulok az
intézmény központi épület-
együttesén szétszórtan – a
rendszer telepítése- és üze-
meltetése szempontjából a
legoptimálisabban elhelyezve
csatlakoznak a kórházi belsõ

villamosenergia-ellátó rend-
szerére.

A kiépített napelemes rend-
szer az elsõ 15 évben átlagosan
évente 202.058 kWh villamos
energiát lesz képes megtakarí-
tani, ami hozzávetõleg 20%
energia-megtakarítást jelent
évente a központi telephelyen.

A fejlesztés átfogó, hosszú
távú célja a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív
Program céljaihoz igazodva az
energiafelhasználás csökken-
tése és a megújuló energia-
források alkalmazása a jövõ
nemzedékeinek energiabiz-
tonsága érdekében. A projekt
132.575.922 Ft európai uniós
forrásból valósul meg.

Ha elolvasta, adja tovább!

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

A korábbi 4,9 milliárd mellett további 2,3 milliárd forintot kap
fejlesztésre a Zala Megyei Szent Rafael Kórház.
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• • •Bérfõzés Kereskedelmi fõzés Palackozás

A fõzési díj szeszadóval együtt 1600 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

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Észak-Nyugat Zala Hirde
ssen

nálu
nk !

www.lentifurdo.hu; furdo@lenti.hu • Tel: 0692/351-320

MINDEN HÉTVÉGÉN!MINDEN HÉTVÉGÉN!

Nálunk mindenki megtalálja a kedvére valót!

Vidám Nyári Programok
a Lenti Termálfürdõben augusztus 20-ig

Játékos sportvetélkedõk, aquafitness,
strandfoci- és röpi minibajnokság az

élménymedencénél!
Játszóház, Óriáscsúszda és népi körhinta!

Zenés programok augusztusban:

Augusztus 5. SLÁGER DJ
Augusztus 12-én
Fellépõk: Latin Combo Cubano, Ír sztepp,

néptánc és hastánc bemutatók

Nemzetközi Zenei Fesztivál


