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Egervár, faluközpont

Fűben, fában orvosság
A Csertán Sándor Általános
Iskola, a Harangláb Kultúrális
és Faluszépítő Egyesület és
Alsónemesapáti Önkormányzat
Egészségnap keretében „Fűben,
fában orvosság” címmel Fűvésznapot szervezett.
A programot az EFOP 1.3.9.17 - 2017 - 0009 „Karöltve” - iskolaközpontú együttműködések Alsónemesapátiban és
Nemesapátiban pályázat keretében rendezték.
Az Alsónemesapáti Bodzatanyán május 25-én, szombaton
már korán reggel érkeztek az
érdeklődők a Fűvész-napra. A
helyiek tartalmas programot
állítottak össze.

Szabó Katalin, a Csertán
Sándor Általános Iskola igazgatója és Virághné Ujj Ilona, a
Harangláb Egyesület elnöke
mondott rövid köszöntőt és
Németh Anita természetgyógyász máris belekezdett az
amatőr fűvészek által nagy érdeklődéssel várt előadásába. A
téma a gyógynövények társítása. Milyen növények kedvelik
egymás társaságát, mit ültessünk egymás mellé? Németh
Anita sok példát sorolt fel, a
kérdések záporoztak a természetgyógyászhoz. Ha a rózsák
mellé hagymát, fokhagymát ültetünk, ezek távol tartják a levéltetveket. A menta elűzi a

Érdekes előadások hangzottak el.

hangyákat, így vegyszer nélkül
védhetjük meg a virágokat.
Pereszteginé Cziráki Katalin polgármester elmondta,
hogy az idén lesz öt éves a
Bodza-tanya, ami Alsónemes-

apáti egyik legjellegzetesebb
építménye. A Kossuth utcai közösségi tér eddig is rengeteg
programnak adott helyet. A település nemrég vásárolt egy
(Folytatás a 2. oldalon)
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Fűben, fában orvosság
(Folytatás az 1. oldalról)
körhintát és logikai, képesség
fejlesztő játékokat, amelyeket a
délutáni gyermeknapon vehetnek birtokba a gyerekek. Sok
tervük van még a tér kibővítésére, ami sok előkészítéssel
jár. A Harangláb Egyesületre
mindig számíthatnak, legyen
bármilyen önkormányzati rendezvényről is szó. Ez a nap is
ilyen.
Megkezdődött a mandala
készítés Horváth Marianna vezetésével. A szabályosan ismétlődő minták a hinduk szerint
képesek befolyásolni a szervezet energia szintjét és ezzel a
gyógyításban is segíthetnek.
Valószínűleg nem ezért népszerű a mandala. Az ismétlődő
motívumok egyszerűen szépek.
Az agyagozást Gaál Annamáriával gyakorolhatták a gyerekek. A gyermeknap ugyan
csak délután kezdődött, de a
délelőtti Fűvésznapon is sokan
voltak a fiatalok. A szappantartót, szíveket és más kisméretű

tárgyakat könnyen sikerült
megformálni, bár a végső eredmény majd csak az égetés után
derül ki.
Fábián László 40 literes
bográcsban készítette a babgulyást. Házi csülök is főtt benne,
ami kiváló alapot adott. Ennél
több titkot már nem volt hajlandó elárulni. A hölgyek is kedvet
kaptak a sütéshez-főzéshez. Különlegesség a palacsinta tésztában sült bodza virág, amit biztosan csak kevesen kóstoltak.
Megszámlálhatatlan teakeverék készült Krápicz Lászlóné, Ilona segítségével. A
Bodza-tanyán a teák birodalmában érezhettük magunkat.
Galagonya, csalán, hársfa-virág, bodza, csipke, menta,
akác-virág, rozmaring és még
sok más fajtából lehetett választani. Mindet helyben termelték és szárították. A teák
nem csak finomak, de kiválóan
alkalmasak a betegségek megelőzésére, alsó-felső légúti betegségek gyógyítására, feszült-

Májusfa kitáncolás utcabállal

munka. A növényi alapanyagú
mosószerek, öblítők kíméletesek és gyorsabban elkészíthetők.
Készültek szappanok levendulás, kamillás és körömvirágos változatban is.
Ha valaki minden programot végignézett, gyermek és
felnőtt egyaránt talált kedvére
valót. A meleg időben a hűsítő
jégkrém és vízibomba nyújtott
némi felfrissülést a vidám társaságnak, így már nem is
hiányzott a növénykeresés, az
5300 méteres Bodza - út sem.
Samu László

• 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

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000

Roham a színes szalagokért.
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ott termettek, hogy az ágakon
lévő szalagokból, minél többet
tudjanak megszerezni.
Eközben az üstben lassan
megfőtt a finom étek, aminek
elkészítéséről a helytörténeti
egyesület és a polgárőrség tagjai gondoskodtak, és hogy a
hangulat is megfelelő legyen,
azért ifj. Luif Ferenc és hangszere volt a felelős.
A rendezvény jóval sötétedés után ért véget, és a résztvevők megfogadták, hogy jövőre is folytatják a hagyományt.

ség csökkentésére, fájdalom
csillapítására és még sok egészségügyi problémára.
Lippa Judit mosószereket,
házi szappanokat, krémeket készített. Az asztalon egy múzeumi darabnak gondolt Caola
mosószappan keltette fel a
figyelmet. Judit elmondta, hogy
a termék még kapható és jó
minőségű. Az áruházak polcain
viszont már aligha helyezik el
szemmagasságban. Valahol alul
kell keresgélnünk. A szappanfőzés vagy mosószerek készítése régen megszokott dolog
volt, mint bármelyik házi-

Hu

Évről évre visszatérő esemény Egerváron a májusfa
állítás, amit április végén most
sem mulasztottak el a helyi
férfiak, és ahogyan azt illik,
egy hónapra rá ki is táncoltak.
Június 1-én délután szépen
gyülekeztek az emberek, hogy
az akkor még álló fát vízszintes
állapotba helyezzék. Gyerkó
Gábor polgármester felhívására
két erős kezű fiatalember vállalkozott arra, hogy egy régi
kétemberes fűrésszel teljesítsék
a feladatot. Amint a fa csúcsa is
a földre ért, a gyerekek egyből

A gyermeknapon új játékokat is birtokukba vehették az ünnepeltek.

Nyitva tartás: h-p.: 800-1630 • sz.: 900-1200
Ebédszünet: 1100-1200
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Több évtizedes gond szűnik meg az út felújításával
A ságodi bekötő út felújítása, Kispáli közigazgatási határától a település tábláig terjedő
600 méteres szakaszon, nem
csak a község gondjait oldja
meg, de a környező települések
számára is hatalmas jelentőségű.
– Többször is pályáztunk,
de nem sikerült forrást találni –
tudtuk meg Horváth Zsuzsanna
polgármestertől. – Most viszont
a 71,5 millió Ft-os támogatás
szinte teljes egészében fedezi
az út felújításának a költségeit.
Az önkormányzat kétmillió Ftos hozzájárulásával a tervezési
és engedélyezési költségeket
finanszírozza. A Magyar Falu
program keretén belül további
belterületi utak felújítására is
pályázunk. A Magyar Közút
által fenntartott, a falu központjáig vezető 300 m-es szakasz

felújítása most még nem történik meg. A Kispáli Önkormányzat szeretné ezt is átvenni
és felújítani.
Az útszakasz felújítását a
kivitelező Hydrocom Kft. vadonatúj technológiával valósítja
meg. Erről a tulajdonos, Dormán László beszélt:
– Mintegy 20 kg/ m2 cement
kerül kiszórásra a stabilitás
biztosítása érdekében. Az útburkolatot 20 cm mélyen felmarják, majd a cementtel keverve visszadolgozzák. Tömörítés, profilozás és hengerezés
után 5 méter szélesen két rétegben összesen 10,5 cm útburkolatot készítenek. Mindkét oldalon szükséges megerősített
padka építése 1 méteres szélességben.
– Az alsóbbrendű utak felújítására is figyelmet kell for-

Vigh László képviselő, Horváth Zsuzsanna polgármester és
Dormán László, a Hydrocomp Kft. tulajdonosa.

dítani – mondta Vigh László
országgyűlési képviselő. – A lakosság türelmét kérjük. A bekötőút elejét csak akkor újítjuk
fel, ha befejeződött a járműipari tesztpálya építése. A ha-

talmas mennyiségű beszállítást
nem bírná el az útszakasz.
Természetesen az állagmegóvásra addig is figyelmet fordítunk.
Samu László

Aranypáva Nagydíjas vasboldogasszonyiak
Zalai katonadalokat, Ágh Tibor
gyűjtéséből Felvidéki népdalcsokrot mutatott be.
A szakmai zsűri döntése
alapján Aranypáva Nagydíj minősítést értek el a vasboldogasszonyiak. Ez a díj a KÓTA
legmagasabb elismerése. Ugyanakkor megkapták az ötödik
Aranypáva díjukat is. Gratulálunk az eredményekhez!
Hegyi Erzsébet

A KÓTA legmagasabb elismerését kapták.

A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek
Szövetsége (KÓTA) és az Alsópáhoki Művelődési Ház 2019.
május 25-én KÓTA Aranypáva
Nagydíjas Gálát rendezett, ahol
Vasboldogasszonyt a Községi
Népdalkör Egyesület képviselte.
Ifj. Horváth Károly művészeti vezető, népzenész, népzene tanár szakmai irányításával
a népdalkör hónapok óta készült a megmérettetésre. Az
egyesület többször megszerzett
arany minősítése mellett négyszer megkapta az „Arany Páva”

díjat is, amely a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei
Együttesek Szövetsége (KÓTA),
az országos hatáskörű kulturális és művelődési feladatokat
ellátó szakmai szövetség magas
fokú szakmai minősítése. Ami
lehetővé tette az Aranypáva

Nagydíjas Gálára való meghívást.
Czigány Sándor, Alsópáhok
polgármesterének köszöntője
után a 19 fellépő csoport közül
harmadikként mutatkoznak be
a Községi Népdalkör Egyesület. Horváth Károly gyűjtéséből

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

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
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„Az öreg malom boldogsága”
Könyvbemutató Nemesapátiban
a foglalkozások a Nemesapáti
Közösségi Házban az alsónemesapáti-nemesapáti Csertán
Sándor Általános Iskola tanulói, tanítói és a nemesapáti
nyugdíjasklub tagjai részvételével. A fafaragást Nagy Béla
népi iparművész tanította, a
hímzést Nagyné Kovács Katalin, Pozvai Andrea csuhézást,
Pozvai Szilvia pedig fonást tanított. Az agyagozást Gaál
Annamária vezette.
A program zárásaként a 4.
osztályos diákok ellátogatnak a
Göcseji Falumúzeumba, ahol

ismét találkozhatnak Balaton
Lászlóval, aki a múzeum tárlatvezetőjeként elkíséri a programban résztvevő diákokat a
mesekönyvben megjelenő helyszínekre. Élőben is megtekinthetik azokat a tárgyakat, eszközöket, épületeket amelyek a
mesékben szerepelnek. Ugyanakkor ezek az épületek és tárgyak jól reprezentálják, szemléletesen mutatják azt a tárgyalkotó népi kultúrát, amelynek formakincsét a foglalkozásokon
megismerték
és
használták.

Balaton László tartott könyvbemutatót.

Nemrégiben Balaton László, a Göcseji Falumúzeum dolgozója, „Az öreg malom boldogsága” - Göcseji kalandárium gyermekeknek című mesekönyvét mutatta be a Nemesapáti Közösségi Házban az alsó
tagozatos iskolásoknak. Az író
elmondása szerint a kiadvány
arra tesz kísérletet, hogy minél
többet meséljen az egykor volt
göcseji emberek olykor nehéz
életéről, boldog pillanatairól,
ünnepeiről.
A könyvbemutató a Tarsoly
Erdélyi Mezőségért Egyesület
„Kézművesek a Tarsolyban”
nevű programsorozat részeként
valósult meg.
Az egyesület a Csoóri Sándor Program támogatásával
olyan, népi hagyományaink

ápolását, művelését célzó kézműves (tárgyalkotó) tevékenységeket szervez, ahol a népművészeti technikák és formakincs áthagyományozása többgenerációs közösség keretein
belül zajlik. A nemzedékeket
összekötő talán legfontosabb
kapocs a hagyomány, ezért hagyományos népművészeti formákat jelenítenek meg, amelyek szimbólumrendszerükön
keresztül is erősítik társadalmunk kohézióját. Képzett mesterek gondoskodnak arról, hogy
egy-egy technika elsajátítása
tekintetében megvalósuljon a
hitelesség, a folyamatosság és
az egymásra épülés elve. A
program keretében a 20182019-es tanév folyamán heti
rendszerességgel zajlottak ezek

2017 | 08 | 16.
LAKHEGY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00007

ÓVODA FEJLESZTÉSE LAKHEGYEN
Lakhegy Község Önkormányzata a Nemzetgazdasági
Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által a Terület- és Településfejlesztési Operatív program (TOP) keretén belül kiírt,
„A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” tárgyú felhívásra benyújtott TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00007 kódszámú pályázattal 55 198 414 Ft támogatásban részesült a Lakhegy Erdőszéli Óvoda fejlesztésére.
A projekt átfogó célja úgy fogalmazható meg, hogy az
óvodai nevelésben, illetve Lakhegy település életében
jelentős szerepet játszó Lakhegy Erdőszéli Óvoda (8913
Petőfi Sándor utca 102.) épülete korszerűvé, modernné
alakuljon, mely biztosítja a társadalmi igényeket, az
óvoda intézmény és ezzel a település fejlődését is. Az
óvoda épületének fenntartása jelenlegi műszaki állapotában már nem gazdaságos, a beruházás célja a Lakhegy
Erdőszéli Óvoda energiahatékony külső és belső felújítása. A beruházás során tető felújításra, födém hőszigetelésre, nyílászárócserére, fűtés- és világításkorszerűsítésre, valamint a vizesblokkok felújítására is sor
kerül. Emellett a pedagógiai programhoz kapcsolódó eszközbeszerzést is tervezünk.
Megvalósítandó támogatott tevékenységek:

www.zalatajkiado.hu

o Intézmény/szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése,
felújítás (beleértve az épületgépészetet) és fedett
terasszal bővítés
o Eszközbeszerzés
o Akadálymentesítés

2019. június
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1,2 milliárd forint kerékpáros célokra
Beszélgetés dr. Pál Attilával, a megyei közgyűlés elnökével

Dr. Pál Attila

Május 17-én avatták fel a
Lentiben a Béke utcában kialakított kerékpárutat. Az új
szakasz összeköti a lentikápolnai kerékpárutat a város
ipari területeivel és a termálfürdő környezetével, kapcsolatot teremtve a város északi és
déli területei között. Az átadás
kapcsán dr. Pál Attilát, a megyei közgyűlés elnökét a zalai
kerékpáros fejlesztések állásáról kérdeztük.
– A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
keretében két pályázati keret
nyújt lehetőséget a kerékpáros

közlekedés feltételeinek javítására. A „fenntartható települési közlekedésfejlesztés” címet viselő felhívás olyan beruházásokat támogat, amelyek
a munkahelyek, a közszolgáltatások és a közösségi közlekedés csomópontjainak megközelíthetősége révén teremtik
meg a környezetbarát közlekedés feltételeit a falvakban,
városokban. A másik pályázat
a „Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés”. Az ide tartozó projektek segítik, hogy a
térségek jobban kiaknázzák a
turizmusban rejlő lehetőségeket a természeti értékek, nevezetességek jobb megközelíthetősége révén. Önkormányzatunk közel 1,2 milliárd forintot
különített el az említett két
prioritásban kerékpáros célokra. Hahóton, Keszthelyen,
Lentiben, Csömödérben, Kerkateskándon, Szécsiszigeten
már nagy részben befejeződtek; Kisrécse és Zalasárszeg
között, Sármelléken, Hévízen,
illetve Cserszegtomajon hamarosan olyan fejlesztések valósulnak meg, amelyek egyszerre javítják a helyi közlekedés
és a biciklis turizmus feltételeit.
Önkormányzatunk a

Kiállítással nyitott a Várkastély

A vándorkiállítás közel húsz esztendeje járja az országot.

Vándor székely címmel
nyílt kiállítás az Egervári Várkastélyban, mely a székelység
tárgyi hagyatékát mutatja be. A
viseletek, eszközök, írásos emlékek a székelység gazdag
örökségét bizonyítják. A vár-

kastély falain és tárlóiban a
Székelyföld magyarok lakta
falvainak egykori világa elevenedik meg. A kiállított anyag az
erdélyi Bálinth Zoltán több
évtizedes
gyűjtőmunkájának
eredménye, melyet országszer-

A felvétel Lentiben, a Béke utcában kialakított kerékpárút
avatásán készült.

helyszínek megtervezésénél
alapul vette a korábban kidolgozott kerékpáros koncepciót: fontos, hogy az új szakaszok illeszkedjenek a nagy
hálózati elemekhez – mondta
az elnök.
– Mit jelent ez pontosan?
– Ausztriából érkezik az
EuroVelo 13-as, másképpen
Vasfüggöny kerékpáros nyomvonal, amely a szlovén-magyar határt követve hagyja el
megyénket. A másik nemzetközi útvonal – az EuroVelo 14
– a közelmúltban került kijete vándorkiállításokon mutat
be. Bútorok, használati tárgyak,
vallási emlékek, dokumentumok, viseletek bizonyítják a
székelyek gazdag örökségét.
A rendezvényen Gyerkó
Gábor polgármester köszöntötte az érdeklődőket, majd Balázs
Henriett énekei színesítették a
megnyitót. A gyűjtőről és a
gyűjteményről Raskóné Déri
Erzsébet, a kiállítás mentora
adott bővebb tájékoztatót.
A vándorkiállítás közel
húsz esztendeje járja az országot. A tárgyak gyűjtője, Bálinth

lölésre: Szentgotthárdnál lép
be Magyarországra, majd a
Zala völgyében haladva Keszthely térségében csatlakozik a
balatoni bringakörhöz. A harmadik fő irány a Nagykanizsát
a Balatonnal összekötő vonal.
A felsorolt fejlesztések e három fő nyomvonal részét képezik, illetve úgynevezett ráhordó útként hozzájuk kapcsolódnak. A most átadott szakasz
a Lentikápolnára vezető kerékpárúttal jó kiindulópontja
lehet egy, az Őrség felé vezető
bicikliútnak.
Zoltán a Háromszék megyében
lévő Árkos szülötte. Gyermekkorában árvaságra jutott, az
asztalos szakmát tanulta ki,
majd Marosvásárhelyen a népfőiskola néprajz-népművészet
szakát végezte el. A gyűjtemény mára meghaladja a 7000
darabot, és a tulajdonos célja,
hogy saját múzeumot hozzon
létre a páratlan mennyiségű
anyagnak.
Székelyföld kincsei nyitvatartási időben, június végéig
tekinthetőek meg az Egervári
Várkastélyban.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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„A jövő elkezdődött körülöttünk…”
Orbán Viktor avatta fel az egerszegi tesztpálya első ütemét

A tesztpálya avatásán (balról): Vigh László, Orbán Viktor,
Balaicz Zoltán, Palkovics László innovációs és technológiai
miniszter.

Május 20-án Orbán Viktor
miniszterelnök jelenlétében felavatták a ZalaZone első ütemét.
A beruházásról szólva a
kormányfő úgy fogalmazott:
„a jövő elkezdődött körülöttünk, úgy hívják, digitális gazdaság, Ipar 4.0 (...), ez a beruházás pedig egy első jegy,
amelyet megváltottunk ebbe a
bizonyos jövőbe”.
Várakozása szerint a zalaegerszegi pályán egy regionális szakmai központ jöhet létre,
amelynek a vonzáskörzete az
egész régióra kiterjed, sőt
európai kisugárzása is lehet. A
beruházás forrásait a költségvetés biztosította 45 milliárd

forintból, a második fázis pedig a tervek szerint 2020-ig
épül meg – tájékoztatott.
A ZalaZone járműipari
tesztpálya első ütemének avatóján Vigh László, a térség országgyűlési képviselője, a
tesztpálya miniszteri biztosa
jelezte: a 265 hektáros területen elkészült a két kilométeres
kezelhetőségi pálya, ahol a
menetstabilizálást, a kormányés fékrendszert vagy a sávtartó
funkciókat tesztelik. A mintegy 300 méter átmérőjű dinamikai felület 800 méteres
ráfutósávval rendelkezik, ami
egyebek mellett a „jávorszarvastesztek” elvégzésére is al-

kalmas, a fékek vizsgálatát pedig nyolc különböző sávból
álló felületen végezhetik.
Elkészült a smart city, az
okosváros első öthektáros területe, ami városi környezetet
imitáló körülményeket biztosít. A 2000 négyzetméteres
technikai épület 16 személyautó és három kamion elhelyezésére lett kialakítva, a 300
fős konferenciaterem pedig
ugyancsak alkalmas járművek
bemutatására is – sorolta Vigh
László.
Balaicz Zoltán polgármester házigazdaként felidézte,
hogy 2015-től dinamikus fejlődési pályára állt Zalaegerszeg. Már épül a megye legnagyobb, 170 milliárd forintos
beruházásaként az M76-os
gyorsforgalmi út Zalaegerszeg
és az M7-es autópálya összeköttetéseként, illetve tervezik a
kapcsolatot az M8-assal is. Az
elmúlt négy évben 4000 új
munkahely jött létre a városban, ahol 2,5 százalékra csökkent a munkanélküliség.
A polgármester kitért arra
is, hogy 2016 májusában jelentette be a tesztpálya építését
a miniszterelnök, egy évre rá
letették az alapkövet, két évvel
később pedig már elkészült az
első ütem.
Három nappal az avatás
előtt sajtóbejárásra került sor a

tesztpálya szomszédságában
700 millió forint költséggel
épülő kutatóközpontnál.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere elmondta:
ez az első olyan magánerős
beruházás, amely a tesztpályának köszönhetően indult, ráadásul magasan kvalifikált
dolgozókra tart igényt. A
Smartfield Kutatóközpont 135
munkahelyének többségére kutatókat, mérnököket, technológusokat várnak.
Vigh László országgyűlési
képviselő a tesztpálya miniszteri biztosa ismertette, hogy 10
hektáros területen épül a jelenleg két épületrészből álló
központ. A telek szomszédságában még 65 hektárnyi fejlesztési terület van, de már
most jelentős a bel- és a külföldi érdeklődés.
A kutatóközpontra az egyetemek részéről is igény mutatkozik, több országból is érkeztek megkeresések.
Doszpoth Attila, a beruházó Z-ONE Park Kft. ügyvezetője kifejtette: a kutatóközpontot a piaci igény hozta létre, a tesztpályán ugyanis nem
tud mindenki egyszerre tevékenykedni. A Smartfield Kutatóközpontot az autonóm közlekedéssel kapcsolatos zalaegerszegi kutatások fő helyszíneként képzelik el.

Osztrák - magyar projekt a nők helyzetének javítására
2019. május 20-án Lentiben, a Thermal Hotel Balance szállodában került megrendezésre az INTERREG V-A AusztriaMagyarország Együttműködési Program keretében megvalósuló
„WomEn-Puls” című, ATHU116 azonosító számú pályázat
nyitókonferenciája, melyen számos osztrák és magyar szervezet
vezetője is részt vett.
A projekt a Zala Megyei Önkormányzat vezetésével és a Vas
Megyei Önkormányzati Hivatal, a Nowa Graz (Steiermark) illetve a DAFF (Burgenland) szervezetek partnerségével valósul
meg. A 840.000 EUR összköltségű projekt célja a közszférában
foglalkoztatott nők munkaerő-piaci és esélyegyenlőségi helyzetének javítása tréningprogram, illetve vezetők és döntéshozók
szemléletformálása révén, továbbá határon átnyúló intézményi
együttműködési hálózat kialakításán keresztül. A 2022. február
28-ig tartó projekt megvalósítása során közigazgatási intézmények is részt vesznek az egyes tevékenységekben és válnak
majd a létrejövő együttműködés tagjaivá.
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke nyitóbeszédében kihangsúlyozta: kevés a versenyszférában és közszférában is a nők által vezetett szervezet, pedig elmondható,
hogy nőtt a végzettségük szintje, illetve egyre nagyobb kom-

Pácsonyi Imre (jobbról az első) szerint fontos lenne javítani a
vezető pozíciókban a nemek arányán.

petencia áll rendelkezésükre, hogy karriert építsenek. Fontos lenne, hogy javítsunk a vezető pozíciókban a nemek arányán.
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mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Ezért jó…
Tamás szeret autót vezetni. A közlekedésre nem úgy
tekint, hogy eljusson A-ból
B-be. Tamás élvezetként éli
meg az autózást. Ez nem megy
mindig zökkenőmentesen. Vannak napok, amikor nehezebben megy minden. Amikor az
előtte haladó az utolsó pillanatban jelzi, hogy kanyarodni szeretne, és ezzel vészfékezésre kényszeríti őt, vagy
a zsúfolt parkolóban valaki úgy
parkol le, hogy nem foglalkozik azzal, hogy a mellette
lévő szabad parkolóban a
következő parkolni szándékozónak is maradjon hely.
Régebben még hangos szitkozódással adott hangot nemtetszésének. Ma már viszont
csak rezignáltan borzolja szemöldökét.
A bosszankodás helyett
inkább azzal foglalkozik, hogy
figyel másokra. Amikor látja, hogy a kereszteződésben
valaki nem tud bekanyarodni a sűrű forgalom miatt,
és emiatt már egyre többen
kénytelenek megállni és várni mögötte. Tamás inkább megáll és elengedi, hogy a mögötte állók is tudjanak menni
a dolgukra. Ez neki csak egy
pillanat, míg a várakozóknak
segítség.
Mi is így vagyunk a konyhabútorokkal. Annak ellenére, hogy soha nem fogjuk
használni ügyfelünk konyháját, tudjuk milyen fontos,
hogy jó konyhája legyen,
mert annak nem csak ő, de
az egész család örülni fog.
Ezért jó, hogy figyelünk
másokra…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Családi nap Kispáliban
Mint minden évben május
utolsó hétvégéjén, 2019-ben is
ekkor, 25-én szombaton tartottak családi napot Kispáliban.
Ez a település egyik nagy rendezvénye, amelyen a gyerekeket is ünneplik. Az egész napos
rendezvényt pályázati támogatásból sikerült megvalósítani.
A programokat korán megkezdték, a közelben lévő járműipari tesztpályára látogattak.
A községbeli rendezvényeket a
sportpályán tartották. Délelőtt
10 órakor kezdődött a főzőverseny. Az ételekhez a közösségi
kertből származó alapanyagokat (zöldségeket, fűszernövényeket, burgonyát, hagymát, eltett uborkát) is fel tudtak használni. A helyi csapatok készítettek babgulyást „Kispáli” módra, marhahúst tökmagkéregben,
vargányás marhalábszár-pörköltet dödöllével. A közösség építése nem csak helyi résztvevőkre korlátozódik ilyenkor,
ugyanis a környező településekről is érkeztek látogatók. A
főzőversenyre az Alsójánkahegyi Kulturális Egyesület babgulyással, a vasboldogasszonyi
„Gasztro cocák” pacalpörkölttel, pácolt csirkemellfilével és
grillezett zöldségekkel neveztek. Figyelemre méltó, hogy a
községben tartott rendezvények
alkalmával az étkezésekhez újrahasznosítható evőeszközöket
használnak évek óta.
Nemesapátiból érkeztek az
önkéntes polgárőrök a rend fenntartásának segítésére és a Kemendollári Önkéntes Tűzoltó
Egyesület tagjai is megjelentek

Délelőtt került sor a főzőversenyre.

Kemencében sült a kenyér.

tűzoltó autóval a gyerekek nagy
örömére. Felpróbálhatták a tűzoltó egyenruhát és megtekinthették a tűzoltás eszközeit a helyszínen. A gyerekekre egész dél-

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

után színes programok vártak, birtokba vehették az ugrálóvárat, a
ládavasútat, a játszóházat. Kézműves foglalkozással várta őket
a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár munkatársai, pólófonalból csomózott karkötőt, csipeszfigurákat, dekupázst, ajtódíszeket, pálcikafigurákat készíthettek. Egy keramikus segítségével a fazekas mesterséget is
kipróbálhatták. Három órától Mutyi bohóc szórakoztatta őket interaktív előadással.
Később a felnőtteknek szóló előadások következtek. A fellépők között köszöntötték a Botfai Citerazenekart, Maksa Zoltán humoristát, majd a Start
Tánczenekart.
Este kilenckor került sor –
tábortűz mellett – a májusfa kitáncolására. A rendezvényt utcabállal zárták.
Trojkó Tímea
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„Határtalanul” Kárpátalján
Egervár Önkormányzata sikeresen pályázott az Emberi
Erőforrások Minisztériumának
„Határtalanul” programjára, melynek köszönhetően buszos kirándulás keretében Kárpátaljára utazhatott 40 fő. A kirándulás célja, hogy a részt vevők
megismerkedjenek Kárpátalja
történelmi múltjával és jelenével, valamint megismerjék az
ott élő embereket.
Az utazásra május 1. és 5.
között került sor, mely során
számos, egykor Magyarországhoz tartozó helyet kerestek fel a
kirándulók. Az indulás napján
Nyírbátorban tartott egy röpke
pihenőt a csapat, ahol a Báthory múzeumot, és a mellette álló
templomot nézték meg. Érdekessége, hogy egy idősek az
egervári templommal, és a kinézetük is nagyon hasonló. Az
út többi része aztán már mind
az ukrán oldalon valósult meg.
Beregszász mellett egy nagyon
hangulatos és rendezett hotelben, a Helikonban volt a szállás,
ahol kényelmes ágyakkal, és finom ételekkel várták a csapatot.

A második napot Munkács
várával kezdték, majd Szojvára
látogattak, ahol a második világháború és a gulág áldozatainak állítottak emlékművet.
Több mint 12.000 magyar áldozat neve szerepel a táblákon,
amit a csapat meg is koszorúzott. Innét az út a vereckei
emlékműhöz vezetett, ahol szintén koszorút helyeztek el, és a
Himnusz valamint a Honfoglalás dallamaival emlékeztek
elődeink előtt. A nap zárásaként
a beregvári Schönborn kastélyt
és hatalmas parkját kereste fel a
csapat, ahol szinte mindenki
ivott a fiatalság kutjából.
A harmadik napon a kazettás mennyezetéről híres csetfalvai református templomot
tekintette meg a csoport, majd
Nagyszőlősre, a Perényi kastélyhoz érkeztek, utána pedig
Tiszakeresztúron állt meg egy
hosszabb időre a csapat. A pályázat során Egervár Önkormányzata vállalta, hogy egy
kárpátaljai települést felkeres,
és amellett hogy megismeri a
helyi közösséget, adománnyal

Aktívan dolgozik a MOFE

Az egervári székhelyű Mozgássérültek és Fogyatékkal élők
Egyesülete immár harmadik
éve rendezi meg hagyományőrző programját, „Majdnem
elfelejtett értékeink - Káposztasavanyítás” címmel. Idén Vasboldogasszony is házigazdája
lesz az eseménynek, amire pá-

lyázatot adtak be az egyik
üzletlánc felhívására. Az összefogás nem várt eredményt hozott, mivel toronymagasan
nyerték meg az első helyezést,
és a vele járó 400 000 forint
támogatást, melynek egy részéből egy közösségi elektromos
káposztaszeletelőt vásárolnak,

A vereckei emlékműnél.

segíti a település fejlődését.
Tiszakeresztúr 410.000 forint
összeget kapott, amit a játszóudvaruk fejlesztésére fordítanak majd. Dobsa István polgármester örömmel kalauzolt
végig a falun, megmutatva az
egészségházat, iskolát, óvodát
és a templomot, melyek mind
magyar segítséggel újulhattak
meg az elmúlt években. A búcsúzást követően Beregszász
városának megismerésével zárta a napot a csoport.
A negyedik nap Ungvár
volt az első úticél, ahol előbb a

várat nézték meg, majd a skanzen régi házaival lehetett ismerkedni, végül egy belvárosi
sétával búcsúztak a várostól. A
kirándulás utolsó állomásaként
Munkács belvárosát látogatták
meg az utazók, ahol csakúgy
mind a többi helyen, Nedbál
Klára idegenvezető tartott részletes beszámolót a hely múltjáról. Az est végén a szállodában még egy esküvő részesei
lehetett a csapat, majd egy utolsó pihenést követően élményekkel gazdagon térhettek haza Magyarországra.

hogy a fáradtságos fizikai munka egy részét ki tudják váltani a
géppel. Ezúton mondanak köszönetet minden kedves vásárlónak, aki szavazatával támogatta az egyesületet.
A MOFE 2016 óta társszervezője a Futás az autistákért
közösségi programnak, ahol a
vállalkozó kedvű támogatók
futva, kerékpárral tették meg a
Zalaegerszeg és Boncodfölde
közti 7,3 km-es távot. A község
faluházánál gyerekjátékok és
kézműves programok várták a
célba érőket. Az eseményt
Egervár és Vasboldogasszony
valamennyi civil szervezete támogatta sütemény felajánlásokkal.
Egy régi elfeledett mesterség, a gyertyaöntés megtanulása volt a célja annak a ren-

dezvénynek, amit a MOFE a
székhelyén tartott. A rejtelmekbe Köpör István vezette be az
érdeklődőket, aki egyebek mellett a Siketek és Nagyothallók
Országos Szövetségének Zala
megyei szervezetének az elnöke. Istvánnak régóta a fazekasság, a gyertyaöntés a hobbija,
aki szívesen megmutatta, hogy
miként kell bánni a forró, színes viasszal. Az eseményen
vendégként a Kertvárosi Nyugdíjasklub is részt vett, melynek
ügyes kezű asszonyai egy régi
népi étel, a kelt almáspalacsinta
elkészítését is bemutatták (képünkön). Mire eljött az este,
megkötött a sok gyertyaalkotás,
s elfogyott a finom palacsinta
is. Közkívánatra karácsony
előtt megismétlik ezt az alkotónapot.

www.zalatajkiado.hu
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Emlékút az ezeréves határ mentén
Osztálykirándulás a határon túlra

A Békás szorosnál.

2019. április 7-én az Egervári László Általános Iskola és
Zalaszentiváni tagiskolájának
7. osztályos tanulói 38 fővel,
Szermjagin Marianna és Dömőkné Andor Éva osztályfőnökökkel Románia területére,

Erdélybe utaztak, s rengeteg
élménnyel tértek haza 2019.
április 12-én.
A tanulmányi kirándulásra a
HATÁRTALANUL program
keretében került sor, amelyet az
Emberi Erőforrások Miniszté-

riuma 2.280.000 forinttal támogatott. Pályázati azonosító:
HAT-18-01-0285.
A kirándulás célja, hogy
gyermekeink megismerkedjenek Erdély történelmi múltjával
és jelenével, valamint megismerjék az ott élő gyermekeket,
s barátságot, ismeretséget kössenek.
Gyerekek és szülők egyaránt nagy izgalommal várták
az utazást, mert nem csak hogy
közel egy hetet töltöttek a
csemeték távol a szülői háztól,
hanem már maga távolság is –
az országhatár átlépésével –
ijesztően nagynak tűnt. De az
átélt élmények, a kirándulások,
a közös programok, a focimérkőzés a Székelyszentléleki
Általános Iskola 7. osztályos
diákjaival, egymás kultúrájának, életének megismerése kellemes érzéssel töltötte el a
diákokat.
Hazaérkezés után a tanulók
egy vetélkedő alkalmával szá-

mot adtak az út folyamán szerzett tudásukról, megosztották
élményeiket a 6. osztályos
diákokkal: megfogalmazták és
lerajzolták azokat a pillanatokat, amelyek a legnagyobb
hatást gyakorolták rájuk, s a
legjobb alkotások kiállításra és
jutalmazásra kerültek.
A legnépszerűbb programmá a Madarasi-Hargita vált
azáltal, hogy a nagy hóban, bár
nehézségek árán, sokszor térdig
süllyedve, de mindenkinek sikerült felérni a csúcsra. Az
egyik 7. osztályos diák így nyilatkozott: „Az erdélyi kirándulásunk során sok helyszínt megtekintettünk. Leginkább olyanokat, amelyek régen Magyarországhoz tartoztak. A 6 nap
alatt nagyon sok mindent tanultam és láttam.”
Valóban. Ez az utazás nemcsak a diákok ismereteit bővítette, hanem a szociális kapcsolatok elmélyítését is elősegítette, hiszen a szülőktől távol,
egymásra támaszkodva oldották meg az út során kapott feladatokat, s együtt birkóztak
meg a nehézségekkel is.

Az akció a megjelenéstől a készlet erejéig érvényes!

Értesüljön híreinkről,
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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Alapfokú internethasználói tanfolyam Mezei futóverseny
Vasboldogasszony településen az aktív és ambiciózus lakosok kérésére megszervezésre
került a 30 órás alapfokú internethasználói tanfolyam.
2019.05.13-tól 1 héten át
ismerkedtek az érdeklődők a
számítógéppel, annak kezelésével, a világháló általi varázslatos lehetőségekkel. A községi
könyvtár tárgyi feltételeit a
tavalyi évben pályázat által
megnyert eszközökkel kibővítették (laptopok, szélessávú internet, projektor, vetítő vászon

stb.) így minden igénylőnek (6
fő) tudták biztosítani a szükséges gépeket.
A résztvevők visszajelzései
nagyon pozitívak, ami egy
újabb 6 fős csoportot generált,
így júniusban újabb tanfolyam
veszi kezdetét.
Köszönjük a Deák Ferenc
Megyei és Városi Könyvtárnak
a lehetőséget, és Szekeresné
Farkas Matild oktatónak a barátságos hangulatban történő
tanulást.
Hegyi Erzsébet

Az első három helyezett a III. korcsoportban.

Újabb tanfolyam indul júniusban.

Nyelvi memoriter verseny
Az egervári iskolát 6 felsős
tanuló képviselte a gellénházi
dr. Papp Simon Általános Iskola által rendezett angol és német nyelvi vers- és prózamondó versenyen. A verseny a
gellénházi iskola névadójának,
dr. Papp Simonnak emlékére
évente megrendezett Papp Simon hét keretében zajlott 2
kategóriában.

Az 5.-6. osztályos kategóriában két 5. osztályos tanuló
indult. Német nyelv: Sebők Annamária különdíj. Angol nyelv:
Bekovics Eszter különdíj.
A 7.-8. osztályos kategóriába angol nyelvből 4 fő 7.
osztályos tanuló nevezett. akik
közül ketten dobogóra kerültek:
Miklós Péter 1., Kemény Zoltán
3. helyezett lett.

Az idén immáron XVII. alkalommal megrendezett Sárvíz-kupa mezei futóversenyen
közel 50 tanuló képviselte
Egervárt. A megmérettetésnek
az előző évekhez hasonlóan
Alibánfa adott otthont. Tanulóink kedvét a rossz idő nem
szegte és hősiesen küzdötték
végig a pályákat. A versenytávok négy korcsoportba osztva
változtak, 600-1500 m-ig.
Iskolánk három korcsoportban nevezett tanulót, így sajnos
idén a tavaly megnyert vándorkupát tovább kellett adnunk.
Alsó tagozatos kisdiákjaink – a

négy induló iskola közül – a
legeredményesebbeknek járó oklevelet vehettek át.
Eredményes tanulóinknak
ezúton is gratulálunk!
II. korcsoport (fiú): 2. Dömök Kevin Robin (4.o.). II.
korcsoport (lány): 1. Frankovics Réka (5.o.), … 4. Zsoldos Noémi (3.o.), 5. Tompos
Jázmin Norina (3.o.).
III. korcsoport (lány): 1.
Bozzai Luca Dorina (7.o.), 2.
Korcz Evelin (6.o.), 3. Bogdán
Ilona Anikó (6.o.), 4. Németh
Luca (7.o.).
Sz.M.

HIRDETÉSÉT feladhatja az
Észak-Nyugat Zala havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁS
és HITELKÖZVETÍTŐ IRODA
13 biztosító és 12 bank kínálata egy helyen,
díjmentes ügyintézéssel!
ülakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól ükötelező gépjármű
felelősségbiztosítások a legkedvezőbb díjjal üteljes körű casco
üutasbiztosítás üélet,- baleset,- nyugdíjbiztosítások üvállalkozói
vagyon és felelősség biztosítások ükárfelvétel ügyintézés

üSzemélyi kölcsönök ülakáshitelek üjelzáloghitelek
üCSOK ügyintézés ühitelkiváltás ügépjármű hitelek
ükisvállalkozói hitelek üMFB hitelek intézése
ünapelem rendszer értékesítés, teljes körű ügyintézéssel,
állami támogatással is. Thm: 0% Villanyszámla: 0 Ft!
Elektromos fűtésre áttérve gázszámla, akár 0 Ft!
Munkatársakat keresünk az alábbi pozíciókba:
ü hitelközvetítő ü ingatlanközvetítő.
Részletek: www.cashbank.hu / karrier
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

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

HarmonikÁcs Együttes magyar nóta műsora!!!
Kívánságra „házhoz megyünk”.
Érdeklődni: Ács László, Hagyárosbörönd, Fő út 37.
Telefon: 06 - 20 - 336 5202
E-mail: kocsishuszonhat@freemail.hu

