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Jeles nap volt 2017. no-
vember 19-én, vasárnap Eger-
váron. A szépülő, gyarapodó
község újabb szoborral lett
gazdagabb, és sor került a fel-
újított utca, s aGyöngyvirág
József Attila úti járda ava-
tására.

Ritkán adatik meg, hogy
egy település történetét rímek-
be szedve, közismert dallamok-
kal kísérve adják elő. Erre a
bravúrra vállalkozott az Eger-
vári Zenebarátok Kórusa –
sikerrel.

Hasonlóan kitettek magu-
kért az Egervári László Álta-
lános Iskola diákjai, akik szín-
vonalas műsorral szórakoztat-
ták a szép számmal megjelent
érdeklődőket.

Szobrot állítottak Egervári Lászlónak
Út- és járdafelújítás a községben

Gyerkó Gábor polgármester
ezt követően arról a történelmi
személyről beszélt, aki mara-
dandó, meghatározó nyomokat
hagyott a településen. Nem
véletlenül kapott tehát szobrot
Egervári László, a község egy-
kori földesura. A falu egyéb-
ként több évszázados mezővá-
rosi múlttal rendelkezik.

Manninger Jenő országgyű-
lési képviselő, miniszteri biztos
gratulált az Egerváron tapasz-
talt fejlődés okán, majd rész-
letesen is szólt a beruházá-
sokról. Kiemelte az egyedülálló
várkastély állami felújítását.
Szólt az iskolára váró fejlesz-
tésekről. Megjegyezte: dicsé-
retes dolog, hogy a településA szobor leleplezése után… Balról Túri Török Tibor, Manninger

Jenő és Gyerkó Gábor.
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(Folytatás az 1. oldalról)

Valamennyi kedves vásárlónknak
békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

Valamennyi kedves vásárlónknak
békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

szobrot állít annak a történel-
mi személyiségnek, akinek so-
kat köszönhet. Az utca- és
járdafelújítás során 15 millió
forint pályázati forráshoz ju-
tott Egervár, amihez a falu

10 millió forint önrészt tett
hozzá.

Ezt követően került sor a
Túri Török Tibor által ado-
mányozott szobor leleplezésé-
re, majd a felújított út és járda
felavatására.

Szobrot állítottak Egervári Lászlónak
Út- és járdafelújítás a községben

Az iskolások műsora.

Felavatták a felújított utcát és járdát.

Rímekbe szedték Egervár történetét…

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Ha elolvasta, adja tovább!
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– Azt bizonyítja a Seuso-
kincset bemutató kiállítás, hogy
Magyarország a napi küzdel-
mek mellett is megbecsüli
kulturális értékeit. A Seuso-
kincsek sok más mellett azt
üzenik, hogy egyetlen civili-
záció sem számíthat könnyű
jövőre, ha magától értetődőnek
tekinti biztonságát, és könnyel-
műen veszi az őt érő fenye-
getéseket! – minden bizonnyal
ez az esemény jelentőségét leg-
inkább kifejező mondat, ame-
lyet miniszter-Dömötör Csaba
helyettes, a Miniszterelnöki
Kabinetiroda parlamenti állam-
titkára jelentett ki a Seuso-
kincseket bemutató zalaeger-

Hétköznap is várják az egyéni látogatókat!
Zalaegerszegen a Seuso-kincsek

szegi kiállítás megnyitóján no-
vember 28-án.

A városi díszteremben meg-
tartott megnyitó ünnepségen
Balaicz Zoltán polgármester
köszöntötte a nagyszámú ven-
déget, a megye és a város ve-
zetőit, s Zalaegerszeg len-
gyelországi testvértelepülése,
Krosno küldöttségét. Beszédé-
ben szólt a város első írásos
említésének 770. évfordulójáról
is, majd köszönetet mondott a
kormánynak, valamint a Nem-
zeti és a Göcseji Múzeum
munkatársainak a magas szintű
munkájukért.

Varga Benedek, a Magyar
Nemzeti Múzeum főigazgatója

beszédében a Seuso-kincset
bemutató vándorkiállítást a
magyar múzeumi élet jelen-
tős ünnepének nevezte. A
főigazgató köszönetet mondott
a közreműködésért a város
vezetésének, ,Kaján Imrének
a Göcseji Múzeum igazgató-
jának.

A Göcseji Múzeumban
egyébként december 17-ig te-
kinthető meg a Seuso-kincsek
kiállítása. A vándorkiállítás egy
ún. sávos beosztás szerint láto-
gatható. Egyéni látogatók (csa-
ládok, házaspárok, baráti cso-
portok, egyesületek, klubok,
közösségek, stb.)

hétköznap 10.00-11.30 óra,
14.00-15.00 óra és 16.00-20.00
óra között tekinthetik meg a
tárlatot.

Hétvégén (szombaton és
vasárnap) egész nap 8.00-20.00

óra között várják az érdek-
lődőket!

Hétköznap (hétfő-péntek):
08.00-10.00: szervezett is-

kolás csoportok
10.00-11.30: egyéni láto-

gatók
11.30-14.00: szervezett is-

kolás csoportok
14.00-15.00: egyéni láto-

gatók
15.00-16.00: szervezett cso-

portos látogatók
16.00-20.00: egyéni láto-

gatók
Hétvége (szombat-vasár-

nap)
08.00-20.00: egyéni láto-

gatók
A kiállítással kapcsolatos

további tudnivalók megtekint-
hetők:
https://gocsejimuzeum.hu/seuso
-kincs-a-gocseji-muzeumban

A megnyitó napján Dömötör Csaba államtitkár (k), Varga Bene-
dek, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója (b) és Balaicz
Zoltán polgármester a vándorkiállításon.

A kiállítás december 17-ig tekinthető meg.

November 18-án tartották
az idei nyugdíjas találkozót
Egerváron, amin a rossz idő-
járás ellenére is sokan részt vet-
tek. A rendezvényre közel szá-
zan gyűltek össze a tornate-
remben, hogy egy kellemes
estét töltsenek el egymással. A
település idősebbjei először a
helyi nagycsoportosai-óvoda
nak műsorát tekinthették meg,
akiket ésFarsang Izabella
Selek Réka követett verssel és
énekkel. Elmaradhatatlan mű-
sorelem az előadása,iskolások
akik zenés-verses produkció-
val szórakoztatták a közönsé-
get. Újdonságnak számított az
Együtt Egervárért Egyesület
berkein belül frissen alakult
néptáncegyüttes. Ők kettő szám-
mal mutatták be tudásukat. A
helyi fellépők sorát Balázs
Heni zárta, aki három dallal
ajándékozta meg a nyugdí-
jasokat. A kulturális program
utolsó eleme a Nagykanizsai

A szépkorúakat köszöntötték
Tüttő János Nótaklub magyar
nótákból és örökzöld slá-
gerekből összeállított csokra
volt. Ők a Deák Ferenc Vá-
rosi és Megyei Könyvtár jó-
voltából voltak jelen a ren-
dezvényen. A nótaklub mű-
sorának szünetében Gyerkó
Gábor polgármester ragadta
magához a mikrofont, hogy
köszöntse a megjelenteket,
valamint, hogy beszámoljon a
települést érintő főbb esemé-
nyekről.

A műsor végeztével követ-
kezhetett a vacsora, amit idén a
Rózsakert Étterem készített el.
Miután a desszertet mindenki
elfogyasztotta felcsendült a ze-
ne is, amit a tavalyi évhez
hasonlóan idén is ifj. Luif Fe-
renc biztosított. Nem is bírták
sokáig ülve a jelenlévők, és
hamar táncra perdültek. A kép-
viselő-testület tagjai csak egy
rövid időre szakították meg a
mulatozást, hogy értékes aján-

dékcsomagokat sorsoljanak ki a
jelenlévők között, majd ismét
folytatódhatott az önfeledt szó-
rakozás. A hazafelé indulók egy
szál rózsát is kaptak a kép-

viselő-testület férfi tagjaitól,
így a számtalan élmény mellé
egy kis kézzelfogható emlék is
maradt az idei nyugdíjas talál-
kozóról.

Közel százan vettek részt a köszöntésen.
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Kispáli Gasztroangyalai ezút-
tal is kitettek magukért, s ennek
bizony Márton-lúd itta meg a le-
vét. A „hegy levét” pedig Kis-
páli mulatós kedvű népe fogyasz-
totta el - ha egy kis szójátékkal
élhetünk. Az említett ötfős kis
csoport a falu rendezvényeire ké-
szíti el rendre az ízletes finom-
ságokat. Természetesen mindig
akadnak segítőik, hiszen össze-
tartó Kispáli lakossága. Így volt
az a nemrégiben megrendezett
Márton-napi vigasság alkalmá-
ból is – adta hírül Szabó Ist-
vánné, Ili néni. A rendezvény si-
kerét jelzi, hogy a kisközségből
ötvennyolcan érkeztek a közös-
ségi házban megtartott közös
sütés-főzésre és libalakomára.

Ezúttal nem szerveztek kü-
lönösebben műsort, egyszerűen
jól érezték magukat egymás tár-
saságában, sütés-főzés, no és jó-
kedvű mulatozás közben. Előké-

Libalakoma Kispáliban
szítették a „libaalkatrészeket”,
begyújtották a kemencét, ropo-
gósra sütötték, majd jó étvágy-
gyal bekebelezték a savanyított
káposztával a Márton-napi finom-
ságot. Ráadásul patyolattököt sü-
töttek, no és nem maradhatott ki
a hegynek már említett leve, az új-
bor sem. Ki-ki a saját termésé-
ből egy kis borral, pálinkával
hozzájárult az estébe nyúló kö-
zös szórakozás sikeréhez.

– Mivel korábban semmi-
féle szórakozási lehetőség nem
volt a faluban, arra gondoltunk,
hogy fogjunk össze és szervez-
zük meg! – mesélte Ili néni, a
nyugdíjas klub vezetője. Lap-
zártánk idejére éppen tollfosz-
tót szerveztek, ahol felidézik az
emlékeket, jópofa történeteket,
s ami a legfontosabb: őrzik a
tradíciókat, elevenen tartják az
évszázados népszokásokat.

(farsang)

Márton napra ízletes libapecsenyét sütöttek Kispáli Gasztro-
angyalai.

Hírértékkel bír – ugyanis nem
mindenütt van ez így –, hogy a
Csertán Sándor Általános Isko-
la fejlesztéséből a fenntartó tan-
kerület mellett a két önkor-
mányzat is kiveszi a részét. A
fenntartóváltást követően a két
helyi önkormányzat továbbra is
segíti, támogatja az iskola két
tagintézményét, számukra tovább-
ra is fontos, hogy a nemesapáti
alsós és az felső-alsónemesapáti
tagozatos gyerekek megfelelő
színvonalú intézményben tanul-
hassanak - tudtuk meg Szabó
Katalin igazgatótól.

– Milyen fejlesztések javí-
tották a körülményeket?

– Nagy öröm számunkra,
hogy az alsónemesapáti tagin-
tézményben az önkormányzat
segítségével sikerült felújítani a
vizesblokkot, s az energiataka-
rékosság jegyében annak az
ablakait is kicserélték. A nyári
szünetben pedig a tankerület
segítségével a tantermekben és
a tanári szobában felújítottuk a
padlózatokat, azaz felcsiszoltuk
a parkettát. Mindkét intéz-
ményben elvégeztük az esedé-
kessé vált javításokat és pótlá-
sokat. Nemesapátiban az elmúlt
években a tornaterem felújítása
volt nagy segítség az önkor-
mányzat részéről, a tankerület
pedig az idén tavasszal a fűtési
rendszert újíttatta fel. Azt el kell
mondani, hogy mindkét épület
nagyon régi. Míg Nemesapáti
az elmúlt években több pá-
lyázatot nyert az épület felújí-
tására, nagy öröm lenne, ha az
elkövetkező időszakban Alsó-
nemesapátiban is sikerülne a ré-
gi épületet felújítani, de ez na-
gyon nagy összeg lenne… Sze-
rencsére mindenki teszi a dol-
gát a lehetőségeihez mérten és
elmondhatjuk, hogy nagyon jók
a működés feltételei mindkét
iskolában. A tanulóinkat mind-

A tankerület és az önkormányzat is az iskola javáért
Színvonalas oktatás Nemesapátiban és Alsónemesapátiban

Szabó Katalin iskolaigazgató
bízik az alternatív módszerek-
ben.

Munkában az alsónemesapáti tagintézmény hatodik osztálya.

két tagiskolában jól felszerelt
tanulóbarát osztálytermek vár-
ják, s két számítástechnikai szak-
tanteremmel is rendelkezünk.
Azt is ki kell emelni, hogy a
Harangláb Egyesület is kiveszi
a részét az iskola csinosításából
például faültetéssel és a Pillan-
gókert elkészítésével…

– Hogyan indult az idei
tanév?

– Nagy örömünkre az idei
tanévet tizennyolc elsős osz-
tályos tanulóval kezdhettük
meg, nem volt ilyen létszámú
első osztály közel húsz év óta!
Összesen kilencvennyolc tanu-
ló jár a két tagiskolába. Nagyon
örülök annak, hogy a szülők a
mi iskolánkat választották, ez
nagy bizalmat jelent a részük-
ről. Sőt, más településekről is
hoznak ide gyerekeket, ami úgy
gondolom, annak köszönhető,
hogy nagyon jól képzett pe-
dagógus kollektíva tanít az in-
tézményünkben. A kis létszámú
osztályokban valódi, tevékeny-
ségközpontú pedagógia való-
sulhat meg a mindennapokban.
A legújabb módszerekkel taní-
tunk. A kooperatív tanulás, a
drámapedagógia, a projekt tech-

nika, a differenciált rétegmunka
egyaránt a mindennapi oktatás
része. Mivel jelentős a hátrá-
nyos helyzetű tanulók aránya,
ezért az intézményünkben na-
gyon fontos a felzárkóztatás, az
esélyegyenlőség és a toleran-
cia. Minden gyermeket szeret-
nénk a saját képességeihez mér-
ten fejleszteni, „csúcsra járat-
ni”. Az a tapasztalatunk, hogy a
végzős tanulóinkat az első meg-
jelölt helyre felveszik a gimná-
ziumok, szakközépiskolák és
szakiskolák. A pedagógiai gya-
korlatunkra nagy hatással volt a
nemzetközi hírű budapesti Gyer-
mekek Háza intézménnyel ki-
alakult együttműködés, a men-
torálásuk révén elsajátított mód-

szerek. Így tulajdonképpen az al-
ternatív intézményekhez hason-
ló rendszerben taníthatunk, en-
nek következtében a mi isko-
lánk is jelentős elismertségnek
örvendhet. Mindezeken túl kis-
iskolaként a sport területén is
jelentős eredményeket mond-
hatunk magunkénak, új sport-
ágak bevezetésében is jeles-
kedik a Csertán Sándor iskola!
Mindezek alapján bizakodva
nézünk a jövő elé, hogy a te-
vékenység- és gyermekközpon-
tú módszereinknek köszönhető-
en továbbra is minél többen vá-
lasztják a mi iskolánkat – osz-
totta meg velünk Szabó Katalin
igazgató.

Kép és szöveg: Farsang Lajos
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Néhány nappal Minden-
szentek után átadásra került a
helyi temetőben egy, a kor igé-
nyeit kiszolgáló urnafal melyet
Gősfa község önkormányzata
állíttatott 2,2 millió forintos
pályázati támogatással.

A polgármester, Farkas Ti-
borné beszédében elmondta, az
urnafal megépítésével az ön-
kormányzat egy régi terve va-
lósult meg. Köszönetét fejez-
te ki a kivitelezőknek az ap-
rólékos, precíz munkáért,
mely nyomán egy modern,
mégis emberléptékű urnafal
magasodik a ravatalozóval
szemben.

Manninger Jenő országgyű-
lési képviselő üdvözlő szavai
után kiemelte: korunk velejáró

Emlékművet és új kegyhelyet avattak Gősfán

igénye, hogy egyre több tele-
pülésen szeretnék, ha urnafalba
helyezhetnék végső nyugalom-
ra szeretteiket. Köszönetét fe-
jezte ki a helyi önkormányzat-
nak amiért a világháborús em-
lékmű felújításán is dolgoztak.
Hangsúlyozta továbbá, hogy a
kormány fontos és támogatan-
dó ügyként kezeli a hazát vé-
delmezők emlékének éltetését,
így lehet, hogy Gősfa önkor-
mányzata is kormányzati tá-
mogatásban részesült az emlék-
kereszt felújításához.

A beszédeket követően Kiss
Gábor plébános áldotta meg a
32 urna elhelyezésére alkalmas
kegyhelyet.

Mindezek után a jelenlévők
az I. és II. világháborús emlék-

műhöz mentek, mely a kilenc-
venes évek eleje óta tiszteleg a
hősi halottak emléke előtt.

A Honvédelmi Miniszté-
rium Hadtörténeti Intézetéhez
benyújtott és pozitív elbírálás-
ban részesült pályázat nyomán
valamivel több mint egymillió
forint állt rendelkezésre az em-
lékmű helyreállítására. Méltó
formát kapott az az emlékke-
reszt is, mely egy fiatal, egy-
kori gősfai katona nyughelyét
jelzi. Mint az ismert a helyiek

körében, a haza védelmezése
közben veszítette életét az ifjú
honvéd.

Az immár megújult vezér-
kereszt lábánál koszorút he-
lyeztek el mások mellett: Man-
ninger Jenő, Farkas Tiborné
polgármester és Vincze Ist-
vánné alpolgármester is.

Az átadó záró momentuma-
ként az egybegyűltek a Szózat
eléneklésével tisztelegtek a hő-
si halottak emléke előtt.

Gellén SzilárdFarkas Tiborné koszorút helyez el a világháborús emlékműnél.

„Önmagát becsüli meg min-
den nemzedék azáltal, hogy tu-
domásul veszi: a világ nem ve-
le kezdődött.”

A fiatalok világa a szülők,
nagyszülők életével, munkássá-
gával kezdődött. Ők építették
számukra azt a jelent, amely-
ben a jelen generáció egy újabb
nemzedék jövőjét alapozhatja
meg. A mindennapi munká-
jukhoz az elődök példáiból
meríthetnek erőt, hitet és bá-
torságot.

Akik a nyugdíjas kort meg-
érték, megtették már, amit várt
tőlük a család, a nemzet, s most
már a pihenés éveit tölthetik, és
élvezhetik a gyerekek, unokák
nyújtotta örömöket.

Évente egyszer mindenütt
ünnepélyesen is megemlékez-
nek a idősekről, s műsorral kö-
szöntik őket.

Idősek köszöntése Vasboldogasszonyban
November 4.-én Vasboldog-

asszonyban is vidám és szín-
vonalas műsorral kedveskedtek
az időseknek.

Mazzag Géza polgármester
köszöntője után a gyerekek kö-
vetkeztek verssel és énekkel,
majd a községi népdalkör szó-
rakoztató dalokat adott elő. A
Murakeresztúrról érkezett Mu-
ra Amatőr Színjátszók a mai
világra is nagyon jellemző hu-
moros történetekkel nevettették
meg a közönséget.

Az ízletes vacsora után
nagy meglepetést okozott a Za-
laapáti Harmonikás férfikórus,
mely élvezetes műsorával meg-
alapozta a megjelentek hangu-
latát. A kórus fellépését a Deák
Ferenc Megyei Könyvtár tá-
mogatta.

Tóni szolgáltatta a talpaláva-
lót, s a vidám zene a táncpar-

kettre csalogatta a vendégeket.
Az est folyamán megjelentek kö-
zül köszöntötték a három leg-
idősebb személyt. Az est fény-
pontja – mint mindig – a tom-
bolahúzás volt. Mindenki izga-

tottan várta, vajon az ő számát
húzzák-e ki. A szerencsések
boldogan vették át a nyeremé-
nyüket, aztán folytatódott a
vidám hangulatú összejövetel.

Sz.M.

Vidám és színvonalas műsorral kedveskedtek az ünnepel-
teknek.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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November 12-én, vasárnap
köszöntötték a nyugdíjasokat
Nemesapátiban.

A helyi óvodások műsora
megalapozta a meghitt hangu-
latot, amit fokozott a Csertán
Sándor iskola nemesapáti ta-
nulóinak produkciója. A diákok
az ünnephez illő, az idősekről
szóló verseket adtak elő. Fellé-
pett a gellénházi ka-Orchidea
marakórus, produkciója nagyon
rövid idő alatt kitűnő hangu-
latot teremtett, az ünnepeltek
együtt énekeltek velük.

Gáspár Zoltánné polgár-
mester köszöntőjéhez kapcso-
lódott egy vetítés, amin Békés
Itala „Ha még egyszer 80 éves
lehetnék” című produkciója
volt látható. A közönség nagy
tetszéssel fogadta a bejátszást.

A szépkorúak köszöntése Nemesapátiban
Már az 1960-as években is ünnepelték őket

Nem maradhatott el termé-
szetesen a vendéglátás sem,
gazdagon terített asztal várta a
szépkorúakat, étellel-itallal.

A helyi képviselő-testület
döntése értelmében a 65 év
felettiek pénzbeli juttatást kap-
tak, ami bizonyára mindenki-
nek jól jött a közelgő karácsony
előtt.

Az ünnepség szervezésé-
ben, rendezésében az előző
években már jól összeszokott
csapat (képviselők, pedagógu-
sok, a falu fiatalasszonyai) se-
rénykedett.

Gáspár Zoltánné lapunknak
elmondta, hogy az elmúlt évek-
ben sajnos csökkent a falu
nyugdíjasainak száma. Amíg
korábban akadt olyan ünnep-
ség, amelyre 110 meghívót kel-

Nemesapátiban régi hagyománya van az idősek köszöntésének.

lett kiküldeni, most csak 72
szépkorú lakik Nemesapátiban.

Aki viszont ott volt az ünnep-
ségen, jól érezte magát, erről a ked-
vező visszajelzések tanúskodnak.

A falu polgármestere hoz-
záfűzte: Nemesapáti azon tele-

pülések közé tartozik, ahol a
régmúltba nyúlik vissza az idő-
sek tiszteletére rendezett ün-
nepségek gyökere. Már az
1960-as években is köszöntöt-
ték a falu szépkorú polgárait.

(e.e.)

Hosszú évek óta hagyo-
mányosan kitűnő hangulatban
ünneplik meg szépkorúKispáli
lakói az Idősek napját. Ilyenkor
mindenki, aki teheti, részt vesz
a tiszteletükre rendezett ün-
nepségen. Aki nem jöhet egész-
ségi állapota miatt, annak még
az ünnepi vacsorát is a helyébe
viszik…

– Fontos, hogy érezzék,
hogy a falu velük is törődik,
gondunk van rájuk. De ők nem
csak az ünnepeken, hanem a

Kispáliban megbecsülik az időseket
hétköznapokon is nagyon fon-
tosak számunkra a falu életé-
ben, hiszen fontos, hogy min-
den korosztály szépen tudjon
együtt élni – fogalmazta meg
László Zoltán alpolgármester.

A faluban nagyon sok a fia-
tal, hiszen a környék fejlődése,
a munkahelyek szaporodása
vonzza a fiatalokat. A nyolca-
dikos korig számítva mintegy
hatvan fiatal él a faluban, s
nagy arányú az aktív korú fiatal
felnőttek száma is. Tehát nem

beszélhetünk elöregedett tele-
pülésről, annak ellenére, hogy
hatvanegy nyugdíjast tarthat
számon az önkormányzat. Az
elvándorlás aránya a zérushoz
közelít, ellenben gyarapodik
azok száma, akik új élettérként
találtak a kistelepülésre.

A helybeli szépkorúak nagy
számban érkeztek a faluházban
november 17-én megtartott ün-
nepségre, ahol László Zoltán
alpolgármester köszöntötte a
megjelenteket.

Az est során ésTóth Éva
Leblanc Győző adott elő szín-

vonalas vidám dalcsokrot, majd
a helybeli iskolások verscso-
korral köszöntötték az időseket.

A műsort követően ízletes
vacsorával és süteménnyel ven-
dégelték meg a szervezők a
kispáli szépkorúakat. Az ün-
nepséghez kapcsolódva az ön-
kormányzat – gondolva a kö-
zelgő ünnepekre – a korábban
megalkotott szociális rendelete
alapján minden nyugdíjasnak
2500 forint értékű ajándék-
csomagot adományozott.

Kép és szöveg:
Farsang Lajos

Telt ház a faluházban: Kispáli megbecsüli az idős lakóit.
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• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l

Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Békés, boldog karácsonyt és új évet!
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A különdíjas fotó a Kispáliban álló sokéves vadkörtefáról.

Böde-Tóth Zsanettet megfogta
a kispáli környezet.

Hagyományteremtő szán-
dékkal rendeztük meg három
évvel ezelőtt a „Tök jó liba-
napot” , aAlsónemesapátiban
Bodza-tanyán. Idén a kultúr-
ház adott otthont a „libanapi
lakomának” melyet az önkor-
mányzat és a Harangláb Egye-
sület közös szervezésében tar-
tottunk. Megosztoztunk a ki-
adásokon is. Az önkormányzat
a főzőverseny alapanyagához
járult hozzá, az egyesület pedig
a díjazás költségeit vállalta
magára.

Főzőversenyt hirdettünk li-
bás, tökös ételek készítésére. A
szakavatott zsűri (Alsónemes-
apáti szülötte, Bálizs Tamás
mesterszakács, Tóth Bertold
ifjú szakács és )Hajgató László
kóstoló segítségével rangsorol-
ta a leveseket, főételeket és
desszerteket.

III. Tök jó libanap…
Elmondásuk szerint nem

volt könnyű dolguk, nyolc csa-
pat nevezett, finomabbnál fino-
mabb ételekkel, hoztak libale-
veseket, sütőtök krémlevest,
libasülteket, réteseket, és egyéb
tökből készült édességeket.

Levesek kategóriában Csa-
naki Zsuzsa sütőtökrém levese
lett az első helyezett, főételek
kategóriában Tóthné Marosi
Rozália libasült hagymás-bur-
gonyás rösztiével lett a nyertes,
a desszerteknél Bicskeiné Kul-
csár Ildikó sütőtökös püspök-
kenyere, sütőtökös golyói, tö-
kös-mákos és tökös-túrós rétese
vitte a pálmát.

Délután a nyolc csapat még
ügyességi és műveltségi szinten
is összemérte tudását. Volt teszt
a liba részeiről, tökfaragás, ku-
koricamorzsolás, az Üvegtigris
című film szinkronizálása, ac-

tivity a mesék világából és még
sok egyéb vidám, tréfás feladat.

Az összesített csapatver-
senyben a szigorú pontozás
után a nevű csapatFekete libák
harmadik, a má-Tök jó fejek
sodik, a pedig elsőSzemfülesek
helyezést értek el. Nagyon jó
hangulatban telt a délután, hi-
szen a vetélkedő után nem
széledtünk széjjel, hanem késő

estig folyt a snapszer parti és a
gyerekek örömére a népszerű
Tabu társasjátékozás.

Kultúrházunk ismét telt há-
zas, sikeres rendezvényt tudhat
maga mögött, és természetesen
abban is megegyeztünk, hogy
jövőre ismét lesz „Tök jó li-
banap”.

Krápicz Lászlóné,
könyvtáros

Kitűnő volt a hangulat…

Bizonyosan számos más té-
nyező is kötiKispálihoz Böde-
Tóth Zsanettet, ám a kötődé-
sében a helybeli emberek ked-
vességén, a zalai dombok lágy
ívein túl minden bizonnyal je-
lentős szerepet kap a vén kör-
tefa. Az, amelyik a messze
földről ide származott hölgy
érdeklődését már a legelső na-
pon felkeltette, olyannyira,
hogy rögvest meg is örökítette.
Tette ezt még háromszor a kö-
vetkező évszakokban, képes-

Ideköti a vén körtefa
Különdíjas Böde-Tóth Zsanett fotója

lappá montírozta – és megnyer-
te vele a Zala Megyei Deák
Ferenc Könyvtár „Minden, mi
ideköt” címmel meghirdetett
fotópályázatának különdíját. A
természet, épített környezet és
emberek tárgykörökben, két
korosztályban meghirdetett pá-
lyázatra egyébként 18 telepü-
lésről több mint száz kép ér-
kezett.

Nemrégiben költözött Kis-
páliba a férjével Böde-Tóth
Zsanett, s azóta is aktív része-

se a közösségi események-
nek. Az egyik rendezvényen
váltottunk szót vele a képes-
lapról, a fotózásról és a
terveiről.

– Csak hobbi-szinten csiná-
lom, de nagyon régóta foglal-
kozom fotózással – osztotta
meg velünk Zsanett. – Első-
sorban a családi rendezvénye-
ket dokumentálom, szívesen
készítek fotót és slideshow-t:
zenés aláfestéssel, effektekkel
„megbolondított” videót. Ta-
valy tavasszal költöztünk ide,
én az Alföldről, a férjem Bu-
dapestről, nagyon megtetszett
Kispáli… Nagyon vonz a ter-
mészet, így mindjárt a költö-
zésünk napján rácsodálkoztam
arra a – helybeliek szerint már
többszáz éves – vadkörtefára,
amely megszólított és rögtön le
is fotóztam. Mivel mindjárt az
otthonunk közelében áll, s na-
ponta rálátok, sok-sok fotót ké-
szítettem róla változatos fény-
viszonyok között, éjszaka, reg-
gel, délután, napsütésben és hó-
esésben, s amikor megláttam
ezt a fotópályázatot, a „Min-
den, mi ideköt” szlogenről
azonnal bevillant az eszembe,
hogy ezt fogom megjeleníteni
A négy évszak Kispáliban cím-
mel, az időt, az újrakezdést, a
természetes körforgást megjele-
nítve – mesélt a sikeres kép
történetéről.

– További terveid is vannak
a fotózással kapcsolatban?

– Közel húsz éve hobbim a
fotózás, s szeretnék szakmailag
továbblépni. Ez a díj olyan len-
dületet adott, hogy úgy érzem,
mindenképp folytatnom kell.
Szeretném, ha olyan fényképe-
zőgéppel fotózhatnék, amely
jobb fotókat készít, mint a tele-
fonom – ugyanis ennek a díj-
nyertes montázsnak a képei te-
lefonnal készültek. Remélem
hamarosan megadatik számom-
ra egy jobb gép képében a to-
vábblépés lehetősége.

Kép és szöveg:
Farsang Lajos
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Sándorral együtt utazunk
az autóban.

Én vezetek, ő pityeg a
telefonján. Régen találkoz-
tunk. Úgy gondoltam, ez jó
alkalom lesz arra, hogy
megbeszéljük mi történt vele
az elmúlt évek alatt.

Sándor már elmúlt 50
éves. Már akkor volt mobil
telefonja, amikor még sokan
azt se tudták mi az. A mun-
kájából adódóan sokat van
úton, ezért fontos, hogy el-
érjék. Sokáig hagyományos
telefont használt, hiszen egy
telefonhívással mindent el
lehetett intézni. Azonban pár
éve kénytelen volt ő is be-
szerezni egy okos telefont.
Az elején sokat kellett küz-
denie az okos telefonjával,
de aztán belejött.

– Hogy van a család? –
kérdezem. Sándor pityeg a
telefonján, egy pillanatra
felnéz:

– Csilla most külföldön
tanul.

Pityeg tovább, majd
folytatja:

– Három hónap után itt-
hon volt a hétvégén.

Pityeg tovább…
– Gondoltam megbeszél-

jük mi történt, de alig tud-
tam vele beszélni, mindig a
telefonjával volt elfoglalva.
Nem értem, régen mi nem
voltunk ilyenek. Valahogy
volt időnk egymásra. Köz-
ben pityeg tovább a tele-
fonján.

– Ezek a mostani fiatalok
csak az okos telefonjukat
nyomkodják állandóan – fa-
kadt ki Sándor –, alig lehet
velük valamit megbeszélni.

Sándor közben pityeg a
telefonján.

Sándorra néztem és el-
mosolyodtam:

– Igen, ezek a fiatalok…
mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001

Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselők
továbbképzése

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

Békés karácsonyt és
boldog új évet kívánunk!

Ezek a fiatalok…

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
00 30 00 00

•
00 00

Ebédszünet: 11 -12

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

A Mozgássérültek és Fo-
gyatékkal Élők Egyesülete tar-
tott hagyományőrző programot
november 4-én .Egerváron

Káposzta savanyítás és nudli sodrás

A Pincedombon reggel óta
szorgoskodtak a szervezők an-
nak érdekében, hogy a nap fo-
lyamán legyen savanyítani való
káposzta és a nudlihoz alap-
anyag.

Tóth Ágnestől, az egyesület
vezetőjétől megtudtuk: az éte-
leken túl ezen a napon kicsit
előtérbe kerül a szórakozás is a
dolgos esztendő végén.

– Az év nagy része a szak-
mai munkáról szól, hiszen na-
gyon sok programot szerve-
zünk önállóan és társszerveze-
teinkkel együtt is. A közeljö-
vőben kerül sor az „ÉN IS
sz'ÉP VAGYOK” elnevezésű
élményfotózásra, de rendszere-
sen ott vagyunk a csörgőlabda
nevű programon is. Nagyon
fontos, hogy a társadalom elfo-
gadja a sérült embereket és fel-
ismerje, hogy nekik is ugyan-
úgy vágyuk szépnek lenni, tár-
saságba járni, élvezni az életet.

Készül a nudli…

Ezért nagyon fontosak ezek a
programok – zárja gondolatait
Ágnes.

Közben pompás illatok töl-
tik meg a helyiséget. Cseszkó
Zoltán, az egyesület titkára már
órák óta főzi a székelyká-
posztát és két kavarás közt el-
mondja, hogy az egyesület kö-
zel harminc főt számlál, köztük
például gluténérzékenységben
szenvedő tagokkal. Rájuk gon-
dolva a nudli gluténmentes
lisztből készül és igyekeznek a
hagyományos változatot, kü-
lönleges ízekkel feldobni.

A délután folyamán aztán
finom falatokkal várják a meg-
hívott társegyesületeket, a moz-
galom támogatóit és Egervár
polgármesterét, is.Gyerkó Gábort

A barátias hangulatba azért
némi versengést is csempésztek
a szervezők, így a nudlit ké-
szítők elismerő címeket szerez-
hettek. Díjazták tehát a leg-
ügyesebb kezű nudli sodrót, aki
Dezső Katalin lett, míg a leg-
szebb nudlit Cseszkó Zoltánné
(Hajni) sodorta. A legfürgébben
Németh Gáborné (Éva) Bá-és
gyi Gabriella keze járt, de a
legtechnikásabbnak Varga Lí-
viát találták.

A nudli királyának Németh
Gábort, királynénak Tóth Ág-
nest választották. S hogy a hu-
mor is helyet kapjon a ver-
sengésben, legpeckesebb nudli
sodrónak , nud-Varga Zoltánnét
li mágusnak pedig „Misi nénit”
hozták ki a verseny lágyszívű
bírái.

Gellén Szilárd
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Fennállásának negyedszá-
zados jubileumát ünnepelte
nemrég a Zala Megyei Vállal-
kozásfejlesztési Alapítvány.

Elsőként ,Doucha Ferencet
a ZMVA kuratóriumi elnökét
kérdeztük az elmúlt 25 évről.

– 1992-ben meglehetősen
nehéz gazdasági helyzet volt
Magyarországon. Nagyon sok
kényszervállalkozás alakult ab-
ban az időben, tőke és tapasz-
talatok nélkül. A Zala Megyei
Közgyűlés döntése alapján, és
a Magyar Vállalkozásfejlesz-

25 év sikertörténete
Jubilál a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

tési Alapítvány segítségével
ebben a helyzetben alakult
meg a Zala Megyei Vállalko-
zásfejlesztési Alapítvány, ami-
nek egy évvel később lettem
aktív tagja. Büszkén mondha-
tom, hogy az alapítvány nagy-
szerűen kiszolgálta a zalai vál-
lalkozásokat. Kezdetben gya-
korlatilag mi voltunk azok,
akik hitelhez juttattuk a vál-
lalkozásokat, a későbbiekben
pedig bővült a szerepkö-
rünk, gondoljunk csak a pályá-
zatokra.

Doucha Ferenc kiemelte:
az alapítvány önfenntartó, nem
szorul támogatásra. Hatéko-
nyan szerepel a különböző pá-
lyázatokon. Fontosnak tartotta
megjegyezni, hogy nagyon jó
szakmai csapat jött össze a
kuratóriumban, így hamar le-
het megalapozott döntéseket
hozni. Büszke kreatív munka-
szervezetükre, ami rugalmasan
reagál a különböző változások-
ra. Kiváló a kapcsolat a KA-
VOSZ-al, forgalmazzák annak
a Széchenyi-kártyáját, s a be-
ruházási hitelek is beindultak.

A kuratórium elnöke ki-
emelte az alapító Zala Megyei
Önkormányzattal való jó kap-
csolatot.

Nagy András, az alapítvány
ügyvezető igazgatója szerint
jelenleg 2500 vállalkozóval áll
napi kapcsolatban a ZMVA.

– Az elmúlt 25 év alatt 9
milliárd forint mikrohitelt he-
lyezett ki a ZMVA, ami mint-
egy 3000 vállalkozást érint.
Ezek nagyrészt olyan vállalko-
zások, amelyek banki finan-
szírozáshoz nem tudnak jutni,
mert kicsik. Tagja vagyunk
szakmailag az európai mikro-
hitelezési hálózatnak, illetve
közös projektet bonyolítunk a

Nemzetgazdasági Miniszté-
riummal. Most indult a Fürge
Hitel konstrukció, ami még az
eddigieknél is kedvezőbb és
gyorsabb feltételekkel nyújt fi-
nanszírozást a vállalkozásoknak.

Nagy András kiemelte,
hogy az alapítvány sokrétű te-
vékenységet folytat az innová-
ció, az exportösztönzés, a
megújuló energiák területén. A
Zala Megyei Vállalkozásfej-
lesztési Alapítvány öt városban
rendelkezik irodával (Zala-
egerszeg, Nagykanizsa, Keszt-
hely, Zalaszentgrót, Lenti), és
három inkubátorházat (Zala-
egerszeg, Lenti, Zalaszentgrót)
működtetnek a megyében. Az
alapítvány nemzetközi projek-
tekben is részt vesz, mintegy
ötven partner részvételével.

– A változó idő újabb
kihívásokat állít elénk – mond-
ja Nagy András. – A legna-
gyobb kihívás az, hogy minél
több forrást tudjunk biztosítani
a vállalkozásoknak. Reagálni
kell a vállalkozások változó
problémáira. Korábban a fi-
nanszírozás, aztán a piac hiá-
nya, most pedig a szakképzett
munkaerő csökkenő száma a
legnagyobb kihívás.

E.E.

Tóth Szilvia a háromezredik mikrohitel-ügyfélnek kijáró em-
léklapot vehette át a jubileumi rendezvényen. Balról Nagy
András, Tóth Szilvia, Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés
alelnöke és Doucha Ferenc.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Észak-Nyugat Zala

havilapban.

Hirde
ssen

nálu
nk !

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

E-mail:
zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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„Nem az öregedés miatt
hagyunk fel álmaink köve-
tésével, hanem az álmok hiá-
nyától kezdünk el öregedni”
(Gabriel García Márquez)

November 18-án, szomba-
ton köszöntötték a szépkorúa-
kat . pol-Gősfán Farkas Tiborné
gármester beszédében kiemel-
te: a nyugdíjasok nem tétlen-

Az idősek köszöntése Gősfán
kednek soha. Korábban, aktív
korukban önmagukért, majd
gyermekeikért, most pedig már
unokáikért is dolgoznak, áldo-
zatot vállalnak.

Közel egy órás műsor feled-
tette a mindennapi gondokat az
igen nagy számban megjelent
szépkorúakkal. szava-Fiatalok
lata, a helyi Rozmaring nép-

tánccsoport zalaapáti har-és a
monikások produkciója követte
egymást.

Ezt követően az önkor-
mányzat megvendégelte az ün-
nepelteket. A finom vacsora
után jókedvű beszélgetés kez-
dődött.

A falu vezetése nem enged-
te haza üres kézzel a nyug-

díjasokat. Mindenki egy ajtó-
díszt kapott, amit az egyik kép-
viselő készített. Mindezt ki-
egészítették a hölgyeknek vi-
rággal, az uraknak pedig egy
palack pezsgővel.

Az ünnepségen köszön-
tötték a nyugdíjba vonuló fa-
lugondnokot, Megyesi Jó-
zsefet.Fellépett a helyi Rozmaring néptánccsoport.

A zalaapáti harmonikások hangulatos műsort adtak.

Farkas Tiborné köszöni meg Megyesi József munkáját.
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Az új, modern fedett élményfürdõben

óriáscsúszda, családi- és gyermekcsúszdák,

jacuzzi, nyakzuhanyok, masszázságyak

kínálnak felüdülést és szórakozást a vendégeknek.

Lepje meg szeretteit KARÁCSONYRA

a Lenti Fürdõbe érvényes

!AJÁNDÉKUTALVÁNNYAL

Info: sales lentifurdo.hu;@

Tel: 0620/410 90 88

www.lentifurdo.hu

Kövessen bennünket a facebookon:

www.facebook.com/lentifurdo

LENTI TERMÁLFÜRDÕ -

Tele élettel, tele élménnyel!

Zalaegerszegről közvetlen közeléből, vagy
keresünk tudósítókat lapjainkhoz!

Gépkocsihasználat, fotózás, számítástechnikai

alapismeretek szükségesek.
A feladatok általában adottak.hétvégeken

Előnyben részesül a ,sport iránti szeretet

az ezzel kapcsolatos fotózás.

Zalaegerszegi tudósítókat keresünk!

Jelentkezés: zalataj@zelkanet.hu
zalatajkiado@gmail.com

tel.:30/378-4465

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

Cashbank.hu
HITEL és BIZTOSÍTÁS közvetítő iroda

19 év szakmai tapasztalattal

• Személyi kölcsönök, 72 éves életkorig, minimálbértől, vállalkozóknak,
őstermelőknek is. Készpénzben kapott fizetés, meglevő hitel nem akadály.
Lakáshitelek, építési és felújítási hitelek, induló banki költségek nélkül is.•
Szabad felhasználású jelzáloghitelek•
Adósságrendező hitelek, hitelkiváltás kedvezőbb kamatra•
Jelzáloghitelek KHR (BAR) listásoknak is (ingatlan és kezes szükséges)•
CSOK ügyintézés.•
Fundamenta, OTP,- Erste lakástakarék pénztári azonnali hitelek intézése•
Lakásfelújításhoz állami támogatás intézése (nyílászáró csere, hőszigetelés,•
víz,- csatorna,- áram,- fűtés korszerűsítés, bővítés stb…)

• 28 biztosító társaság kínálata egy helyen:
lakás,- kötelező gépjármű,- casco,- utas,- élet,- baleset,- nyugdíj,•
- vállalkozói,- mezőgazdasági, kötelező szakmai,- ipari biztosítások stb...

Újonnan, nálunk
kötött lakásbiztosításához a kupon felmutatója
sorsjegyet kap ajándékba. Fődíj: 10 000 000 Ft!

NYEREMÉNYJÁTÉK!NYEREMÉNYJÁTÉK!

• Eladó ingatlan hirdetését feltöltheti, és 80 ingatlanos weblapra
megoszthatja itt: www.ingatlanhirdeto.com

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu


