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„A holnap elkezdődött”
Megújult az iskola Egerváron
Az egervári iskola infrastruktúrális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a
minőségi oktatás megteremtése
érdekében című EFOP - 4.1.2 17 - 2017 - 0036 számú projekt
szeptember végén zárult.
A projektzáró rendezvényt
szeptember végén tartották a

teljesen megújult iskola udvarán. A csaknem 700 millió forintba kerülő korszerűsítés a
Zalaegerszegi Tankerületi Központ nyertes pályázatából, kormányzati támogatásból valósult
meg. A kivitelezés során egyértelművé vált, hogy a tetőszerkezet cserére szorul, ezt a tan-

Kispáli sportprogramok
Mozgalmasan telt szeptember utolsó két hete Kispáliban,
mert a település két nemzetközi
kampányhoz is csatlakozott. Az
Innovációs és Technológiai Minisztérium koordinálásával zajló Európai Mobilitási Hét fókusztémája a fenntartható közlekedés és az egészségmegőrzés ösztönzése. Ennek jegyében szeptember 16 és 22. között kerékpártúrákat, nordic
walking sétákat, illetve külön
gyerekeknek és felnőtteknek
szóló tornákat szervezett az
önkormányzat. A mobilitási hét
az Autómentes Nappal zárult.
Kispáli az Európai Bizottság kezdeményezésére megrendezett Európai Sporthéthez is

évek óta kapcsolódik. A szeptember 23-30-ig tartó rendezvénysorozat célja a testmozgás
népszerűsítése. A településen
11 sportprogram várta ingyenesen a mozogni vágyókat. A
sporthét eseményei többféle
edzettségi szintnek megfelelően és több korosztály számára kerültek összeállításra. A
kispáli önkormányzat célja az
aktivitás fenntartása a kampány
zárultával is, ennek szellemében folytatódnak a gerinctorna
és a gyerekjóga órák. Ezen kívül október a gyaloglás hónapja, így számos gyalogtúrára
is sor kerül a település környékén.
Böde-Tóth Zsanett

Az osztályok egységes arculatát 50 millió forintos eszközbeszerzés biztosította.

kerületi központ saját keretéből
biztosított 46 millió forintból
sikerült megvalósítani.
Gyerkó Gábor köszöntötte
az ünnepségen megjelenteket.
A polgármester elmondta, hogy
az elmúlt évtizedek legjelentősebb fejlesztését valósították
meg. Az Egervári László Általános Iskola hat település körzeti iskolája, 151 tanulóval és
24 dolgozóval. A korszerűsítés során két tanteremmel
bővültek, fejlesztő szaktantermeket alakítottak ki, kicserélték a kazánt, a tetőszerkeze-

tet, teljesen megújult a tornaterem.
Az osztályok egységes arculatát 50 millió forintos eszközbeszerzés biztosította. Az
iskolát megközelítő hátsó út új
burkolatot kapott, közösségi
tér, parkoló és autóbejáró épült.
A diákok már a felújított intézményben kezdhették az úgynevezett tanévet.
Manninger Jenő országgyűlési képviselő elmondta, hogy
némi kétkedéssel, de bizakodva
fogadta Kenessey Tibor János
(Folytatás a 2. oldalon)

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

A településen 11 sportprogram várta ingyenesen a mozogni
vágyókat.

A személyi sérülések szakértője. Tel.: 06-70/367-6559
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„A holnap elkezdődött”
Megújult az iskola Egerváron
(Folytatás az 1. oldalról)
intézményvezető felújítási elképzeléseit. A tankerületi központ támogatta a programot,
így megvalósulhatott Egervár
történetének eddigi legnagyobb
beruházása. Az esélyegyenlőség megteremtését – amennyire
lehet – segítenünk kell – hangsúlyozta a képviselő. – Ennek a
kulcsa az itt dolgozók munkája.
A korszerű infrastruktúra csak
a lehetőséget teremti meg.
– A holnap eljött az egervári
tanulók számára – erről Kajári
Attila, a zalaegerszegi Tanke-

rületi Központ igazgatója beszélt, majd részletesen ismertette a fejlesztéseket.
– Az elképzeléseink találkoztak a lehetőségekkel – vélekedett Kenessey Tibor János
intézményvezető. A gyerekek
örömmel jönnek iskolába, 2021ben másodszor is elnyertük az
élménysuli címet. A megvalósult fejlesztéssel újabb lehetőségek nyílnak számunkra.
Az iskolát Kiss L. Gábor
egervári esperes-plébános áldotta meg.
Samu László

Szüreti falunap Kispáliban
Színes programok várták az érdeklődőket
A Kultúrházak éjjel-nappal
rendezvény keretében szeptember 25-én Kispáliban is színes
programok várták az érdeklődőket. A település már harmadik alkalommal csatlakozott az
országos és határon túli eseménysorozathoz.
A kulturális sokszínűség jegyében a csatári Pávakör népzenei műsora nyitotta a szüreti
napot. A vasboldogasszonyi
Rozmaring néptánccsoport is
csatlakozott a hagyományos
szüreti felvonuláshoz, ami idén
is jó hangulatban telt. A falu
utcáit végigjárva több helyen is
szüreti finomságokkal látták
vendégül a település lakói a
felvonulókat. A gyerekeket zenés-táncos interaktív műsor és
óriásbuborék-show várta.
Délután különféle zenei produkciók szórakoztatták a részt-

A szüreti mulatság résztvevőinek egy csoportja.

vevőket, miközben zalai jellegű
gasztronómiai kínálatból válogathattak a vendégek. A Kispáli
Nyugdíjas Egyesület tagjai sós
aprósütemények készítésével
járultak hozzá a nap sikeréhez.
Böde-Tóth Zsanett

HIRDETÉSÉT feladhatja az
Észak-Nyugat Zala
havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Folytatódik a vidékfejlesztés és az agrárium megerősítése
Háromszor akkora a forrás, mint korábban hét év alatt összesen

Rendkívül fontos a magyar vidék gazdaságának, erőforrásainak megőrzésén túl annak megújítása is.

7537 milliárd forint érkezik a magyar vidék erősítésére,
fejlesztésére a Közös Agrárpolitika (KAP) uniós és hazai
forrásai révén 2027-ig. A KAP

vidékfejlesztési pillérén keresztül érkező forrásokat így 2021től a kormány – a korábbi évek
17,5 százalékos támogatása
helyett – 80 százalékkal egé-

szíti ki. A kormány döntése azt
jelenti, hogy az elkövetkező hét
évben 4265 milliárd forintot
fordítanak a magyar vidék, a
magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar fejlesztésére.
Ez pontosan háromszor
annyi, mint ami eddig volt, a
forrás valódi nagyságát úgy
lehet a legjobban érzékeltetni,
hogy idén pontosan ugyanannyi forrás áll rendelkezésre
2021-ben, mint amennyi az ezt
megelőző hét évben összesen.
A KAP másik pillére, a
jövedelempótló támogatások révén pedig további 3272 milliárd forintnyi, 100 százalékban
uniós forrásból segítik a hazai
mezőgazdasági szereplőket.
A forrás nagysága azonban
indokolt, mivel Nagy István
agrárminisztert idézve: „...nemzetünk jövője szempontjából

A Nemzeti Hitvallás szellemében
10 éves hazánk új Alaptörvénye
2011. április 25-én ünnepélyes keretek közt írták alá
hazánk új Alaptörvényét, mely
az önrendelkezését elvesztett
Magyarország 1949-es dátummal ellátott régi alkotmányát
váltotta fel. Idén ünnepeljük
tehát az új normaszöveg aláírásának 10. évfordulóját, amely
magában foglalja az állam
felépítésével és működésével
kapcsolatos legfontosabb szabályokat. Jelentőségét nagyban meghatározza, hogy az
immár valóban szabad és demokratikus Magyarország maga alkotta, idegen hatalmak
befolyása nélkül, rögzítve a
magyar állam nemzeti, valamint az európai értékek melletti elköteleződését, a szükséges lelki és szellemi megújulás iránti igényét.
Az elmúlt 10 évben Magyarország új Alaptörvénye
olyan erős és megbízható iránytűként szolgált, mely hitet és
erőt adott a nemzeti szuverenitás
érdekében vívott harcban, az
ország gazdasági és pénzügyi
megerősítése érdekében végzett
munkában, az európai és ke-

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott a Zala Megyei Kormányhivatalban kifüggesztett Nemzeti Hitvallással.

resztény értékek védelmét, s
azon belül is kiemelten a családokat és gyermekek érdekét
szem előtt tartó törvényhozásban.
A magyar kormány az idei
évben az alkotmányban is
rögzített Nemzeti Hitvallás
kormányzati épületekben történő kifüggesztésével tiszteleg
e jeles jubileum előtt. Az
államigazgatási szervek e példát követve szintén fontosnak
tartják, hogy a középületekben

méltó, jól látható helyen kerüljenek elhelyezésre a magyar állam működését szabályozó alapdokumentumok.
Fenti elvek mentén a Zala
Megyei Kormányhivatal maga
is elkötelezett az Alaptörvényben meghatározott nemzeti értékek mellett, ezért a
nemzeti ünnep előtt a hivatal középületeiben is kifüggesztették a Nemzeti Hitvallást.

rendkívül fontos a magyar vidék gazdaságának és erőforrásainak megőrzésén túl annak
megújítása is. A célunk éppen
ezért egy tudásalapú, innovációra építő, versenyképes és sikeres agrárium megteremtése.”
A Magyar Vidékfejlesztési
Program támogatása Európában egyedülállóan magas.
Orbán Viktor miniszterelnök szavait idézve: „A magyar
vidék feladata a magyar létezés természetes és egészséges
állapotának biztosítása. Ideje
végre rendezni Magyarország
tartozását a vidékkel szemben,
helyre kell állítani azt a méltóságot és azt az erőt, amelyet
elvettek a magyar vidéktől”
Nem túlzás azt állítani,
hogy Zala megyében nincs
olyan mezőgazdasági termelő,
agrárvállalkozás, aki ne kerülne kapcsolatba a kormányhivatallal. Számos olyan hatósági
területen tevékenykedik a kormányhivatal, ahol részben a kötelező adminisztráció kapcsán,
részben a támogatási lehetőségek okán nap, mint nap segíti
az agrárvállalkozások munkáját.
A feladatok ellátásában a
Zala Megyei Kormányhivatal
is részt vesz, melynek részleteiről dr. Sifter Rózsa kormánymegbízottat kérdeztük.
Az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály egyrészt ellátja a Vidékfejlesztési
Program keretében meghirdetett intézkedésekre benyújtott
kérelmekhez kapcsolódó kérelemkezelési feladatokat, másrészt végrehajtja a benyújtott
kérelmekhez kapcsolódó ellenőrzési feladatokat. A megyei kormányhivatal Agrár- és
Vidékfejlesztést Támogató Főosztálya azért dolgozik, hogy
a vidékfejlesztési programok
gyorsan, hatékonyan jussanak
el a megye valamennyi agrárvállalkozásához és családi gazdaságához. Arra bíztatok mindenkit, hogy kérdéseikkel forduljanak főosztályunk kollégáihoz, akik készséggel adnak
felvilágosítást a vidékfejlesztési pályázatokkal kapcsolatban – hangsúlyozta a kormánymegbízott.
(Folytatás az 5. oldalon)
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Állami Főépítészi Fórum Zalaegerszegen
A zalai tapasztalatokat is megosztották a résztvevőkkel
Az idén júliustól megváltozott építési, valamint területfejlesztési és területrendezési
törvényből fakadó feladatok is
terítékre kerültek azon a szakmai fórumon, amelyet 2021.
szeptember 30-án, csütörtökön
az állami főépítészek számára
rendeztek a megyeszékhelyen.
Az idei évi országos értekezlet
ezúttal a Zala Megyei Kormányhivatal szervezésében valósult
meg a ZalaZONE járműipari
tesztpálya fogadóépületében.
Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott, a szakmai fórumot
vendégül látó kormányhivatal
vezetője köszöntőjében hangsúlyozta, a szakterület jelentőségét mutatja az is, hogy
ezek a szervezeti egységek a
kormányhivatalokon belül közvetlenül a kormánymegbízott
irányítása alá tartoznak. Munkájukat azonban nemcsak az
említett feladatkör teszi ki,
hiszen egyebek mellett szakmai segítséget nyújtanak az
önkormányzati főépítészi feladatok ellátáshoz, koordinálják
az önkormányzatok terület- és
településrendezéssel, valamint
az építészeti értékvédelemmel
kapcsolatos döntéseinek előkészítését is. A 2021. év januárjában bevezetett változások és
a megnövekedett feladatok következtében pedig már a Zala
Megyei Területi Településrendezési és Építészeti-Műszaki
Tervtanács feladatait is az Állami Főépítészi Iroda végzi –
emelte ki a kormánymegbízott.

Dr. Sifter Rózsa a szakterület jelentőségét is kiemelte.

Az eseményen dr. Sifter
Rózsa rámutatott arra a kiemelt beruházásokkal összefüggésben kialakított zalai gyakorlatra is, aminek köszönhetően a kiemelt projektek megyénkben zökkenőmentesen és
gyors ütemben valósultak meg
az elmúlt években. Mint mondta, a beruházók havonta tájékoztatják a kormányhivatalt a
munkálatok helyzetéről és előrehaladásáról, melyeket az állami főépítészi iroda fog össze.
A hatóságokkal a közvetlen
kapcsolattartás tehát biztosított, melynek révén nyomonkövethetők és adott esetben
elháríthatók a beruházást nehezítő körülmények.
A fórumnak helyet adó járműipari tesztpálya főbb jellemzőit Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri

biztos osztotta meg a hallgatósággal, míg Balaicz Zoltán
polgármester a város történetének fontosabb dátumait idézte fel, s kitért arra is, hogy a
megyeszékhely az épített örökség terén nem túl gazdag, ezért
igyekeznek ennek elemeit megóvni, és ebben kiváló partnerre
találtak a kormányhivatalban.
A rendezvény során a közeljövőben várható jogszabályi
változásokról, valamint az előkészítés alatt álló feladatokról
Füleky Zsolt, a Miniszterelnökség építészeti, építésügyi
és örökségvédelmi helyettes államtitkára tartott tájékoztatót,
aki régi hagyomány alapján
Állami Főépítészi Vándorser-

leget adott át Faragóné Godó
Mária, a Komárom-Esztergom
Megyei Kormányhivatal állami főépítésze részére, a szakmai munkában elért eredmények elismerése érdekében.
Ezt követően szakmai kerekasztal beszélgetésre került
sor, amely érintette az aktuális
feladatokat, így az új típusú
településfejlesztési és településrendezési tervek bevezetését, a 2022. januártól induló
E-TÉR elektronikus egyeztető
felületet, amelynek köszönhetően a települési tervek egyeztetése és véleményezése a
Lechner Tudásközpont által
üzemeltetett alkalmazáson keresztül fog tudni megvalósulni,
így könnyebbé, egyszerűbbé
és gyorsabbá téve a tervek
elfogadásának folyamatát.
A szakmai fórumon előadást tartott továbbá Hamar
Zoltán, az Autóipari Próbapálya Zala Kft. cégvezetője,
valamint Gulyás Tibor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium innovációért felelős
helyettes államtitkára is, aki az
új innovációs parkok részleteiről tájékoztatta a rendezvény résztvevőit.
A városban megvalósuló
fejlesztéseket, valamint a járműipari tesztpályát buszos városnézés keretében is bemutatták a rendezvény vendégeinek.

Folytatódik a vidékfejlesztés...
(Folytatás a 4. oldalról)
Az idei évben meghirdetett nagy érdeklődést kiváltó
jogcímek a magánszemélyek
és vállalkozások esetében, az
állattenyésztést támogató pályázatok, növénytermesztést
és kertészetet elősegítő támogatások, terménytárolók, szárítók fejlesztése, élelmiszer
feldolgozást elősegítő technológiák beszerzése. A vidéki
térség infrastruktúrájának javítását célozza meg a külte-

rületi helyi közutak fejlesztése
önkormányzatok számára pályázat, míg a termékértékesítést segíti elő a helyi piacok
támogatása pályázat. Népszerű felhívás kistermelők körében a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztésének támogatása. A megyében benyújtott 200 pályázatból 118
esetben született támogató
okirat közel 650 millió Ft
értékben – emelte ki dr. Sifter
Rózsa.

Fotók: Zala Megyei Kormányhivatal
A rendezvényen a közeljövőben várható jogszabályi változásokról is szó esett.

A cikkek a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával jelennek meg.
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Európa egyik legkorszerűbb logisztikai központja lesz Zalaegerszegen
lyezkedés, hiszen a tengeri
kikötőktől induló nemzetközi
vasúti korridor egyenesen Zalaegerszeghez vezet és itt ágazik
el több irányba – sorolta a
megyeszékhely napokban kitüntetett polgármestere (elnyerte az Év Polgármestere címet –
a szerk.).
Szijjártó Péter aláhúzta,
hogy a zalaegerszegi beruházás
egybevág a kormány stratégiai

tőben egy területet, amelynek
fejlesztése hamarosan megkezdődik – tette hozzá, rámutatva
a tengeri kikötőkkel való gyors
összeköttetés jelentőségére.
A Metrans vállalatcsoport
teherszállítással, intermodális
szolgáltatásokkal, logisztikával
és ingatlanokkal foglalkozik,
hetente több mint 550 rendszeres vonatjáratot indít. A vállalat Budapestről Kínába köz-

Fotó: MTI/Varga György
Egy újabb jelentős beruházás vette kezdetét Zalaegerszegen.

A Metrans elkezdte Európa
egyik legmodernebb vasútiközúti termináljának és logisztikai központjának építését Zalaegerszegen.
Az építkezés kezdetét jelentő ünnepélyes alapkőletételen –
szeptember 9-én – részt vett
Angela Titzrath, a Hamburger
Hafen und Logistik (HHLA)
részvénytársaság elnöke, Kiss
Péter, a Metrans csoport elnökvezérigazgatója, Nagy László
ügyvezető igazgató, Szíjjártó
Péter külgazdasági és külügyminiszter, Mosóczi László közlekedési államtitkár, Balaicz Zoltán polgármester, Vigh László
országgyűlési képviselő, dr.
Sifter Rózsa kormánymegbízott
és Ésik Róbert, a Nemzeti
Befektetési Ügynökség vezérigazgatója.
Ezzel elkezdődött a német
HHLA cégcsoport részeként
működő Metrans óriásvállalat
beruházása, melynek során
Európa egyik legmodernebb
vasúti-közúti terminálját és
logisztikai központját építik
meg Zalaegerszegen. A több
mint 30 milliárd forint értékű
fejlesztés közvetlenül 120 új
munkahelyet teremt, a kapcsolódó cégekkel együtt pedig
akár 500 új munkahely is létrejöhet a térségben. Az önkormányzat a beruházáshoz szükséges 20 hektáros területet 724
millió forintért adta el a vállalatnak.
Zalaegerszeg közlekedési és
logisztikai szempontból különlegesen jó helyen fekszik –

emelte ki Balaicz Zoltán, s
tételesen is részletezte ezeket:
– 170 milliárd forintos ráfordítással épül a zalai megyeszékhelyet és az M7-es autópályát összekötő kétszer kétsávos gyorsforgalmi út, továbbá
már készülnek a Zalaegerszeget
Körmenddel, a 8-as úttal, a 86-os
úttal összekötő kétszer kétsávos gyorsforgalmi út tervei
is, kapcsolatot teremtve északi
irányba (Szombathely, Győr) és
nyugati irányba (Ausztria) is.
– Logisztikai szempontból
kiemelten fontos a tengeri kikötőkkel való közvetlen kapcsolat, amely a vasúthálózatnak
köszönhetően biztosított. Ráadásul Magyarország tengeri
kikötőt létesített az Adrián,
Triesztben.
– Ugyancsak fontos szerepet töltenek be a légi kikötők
is. Ebből a szempontból is szerencsés helyen vagyunk, hiszen
Magyarországon összesen négy
olyan repülőtér van, amely a
legmagasabb szintű akkreditációval rendelkezik: Ferihegy,
Debrecen, Győr és Sármellék.
A Hévíz-Balaton Airport jelentős fejlesztés előtt áll, Zalaegerszeg és a repteret jelenleg
üzemeltető Hévíz között kiváló
a kapcsolat, a megyeszékhely is
tervezi az aktívabb szerepvállalást, ráadásul az M76-os kétszer kétsávos gyorsforgalmi út
közvetlenül is összeköti majd
Zalaegerszeget a reptérrel, jelképessé téve a távolságot.
– Vasúti szempontból pedig
ugyancsak tökéletes az elhe-

Fotó: Facebook

A terminál látványterve…

célkitűzéseivel, ugyanis a vállalatok támogatása során hangsúlyt helyeznek arra, hogy azok
termékei minél gyorsabban eljussanak az exportpiacra. Többek között ezért is vásárolt
Magyarország a trieszti kikö-

lekedő konténerszállítója 2019
októberében indult útjára első
alkalommal, és ennek nyomán
a konténerek mára 12-16 nap
alatt bármely magyarországi
helyszínről eljutnak kínai célpontokra.
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Német vendégek Egerváron
Egervár és a németországi
Bettenhusen és környéke közel
30 éve ápol testvértelepülési
kapcsolatokat. Az elmúlt évtizedben kialakult szokás szerint
egyik évben az egervári és környékbeli családok meglátogatják az ott élőket, a következő
évben pedig vendégül látják
őket. A tavalyi látogatás a koronavírus miatt erre az évre
került át. Mindenki bizonytalan
volt abban, hogy fogadhatja-e a
Németországból érkező vendégeket, s nem lehetett tudni,
hogy az egész világot érintő

járvány újra gátat emel-e a
találkozás útjába. Szerencsére
sikerült és szeptember közepén
3 nap erejéig létrejött a találkozó.
Győri József, Egervár volt
polgármestere kezdeményezése
úgy tűnik eléri a célját.
Példaértékű volt a vendéglátók összefogása, akik együtt
egy nagyon kellemes és tartalmas programot állítottak össze
és szerveztek a német vendégek számára.
Péntek délelőtt a Balatonon
két sárkányhajóval szelte a hul-

Hirdették a szüret kezdetét

Egy év kihagyás után ismét szüreti felvonulást tartottak Egerváron szeptember második hétvégéjén. Az esemény az elmúlt évtizedekben sokat változott. Míg a 90-es évek elején még kizárólag
lovas fogatokkal vonultak a résztvevők, addig most már a
traktorok és az egyéb járművek voltak túlsúlyban.
A menetet a kisbíró hintója vezette, aki a település több pontján is kidobolta a friss híreket, és az elmúlt időszak fontosabb történéseit. A felvonulók létszáma elérte a 130 főt, akik között megtalálható volt a település valamennyi civil szervezete is, illetve az
óvodás és iskolás gyerekek is szép számmal képviseltették magukat.
Vidám zeneszó és énekhang kísérte a menetet, tagjai bő másfél
óra elteltével értek vissza a kiinduló helyükre, a Pincedombi
szabadidőparkba. A résztvevőket egy tál finom babgulyás, valamint zeneszó várta, amit ifj. Luif Ferenc csalt elő a zongorából.

Folk FesztiVár

A képen balról Christoph Friedrich, Peter Spieß és Gyerkó
Gábor.

lámokat a kis csapat. Délután a
Kis-Balaton nyújtotta természeti kincseket tekintette meg a
csapat, melynek utolsó állomása a Kányavári sziget volt, ahol
hosszasan sétáltak, és gyönyörködtek a természet szépségében..
Szombaton lazább program
várta a lelkes társaságot. Délelőtt szabadprogram volt, melynek keretében akadtak, akik
Zalaegerszegen sétálgattak egykét órát, mások pedig a fogadócsaládok társaságában más
úticélt tűztek ki. De ebédidőben
az Egervári hegyen egy német
házaspár, Hildegard és Peter
Guthmann által felújított pincénél kellemes piknik vette
kezdetét. Onnét vendégségbe
indultak a szomszéd községbe,
Lakhegyre, hogy részt vegyenek a szüreti felvonuláson. A
falu lakóinak vendégszeretete
bámulatos volt. Itallal, süteménnyel, szendvicsekkel kedveskedtek a felvonulóknak. A
menet végén néptánc, népzene,
táncház szórakoztatta a résztvevőket, ami a német vendégeknek hatalmas élményt jelentett.
Vasárnap délelőtt az egervári vár látogatása után, a
Pincedombon együtt ültették el
a Németországból ajándékba
hozott körtefát, s felállították a
német-magyar barátság tiszteletére saját kezűleg készített
padot. Gyerkó Gábor, Egervár
község és Christoph Friedrich
Rhönblick térség polgármestere

egy közös képpel megpecsételték azt az egyezséget,
amit több mint 30 évvel ezelőtt
hoztak létre a térségek hajdani
polgármesterei, Győri József és
Peter Spieß.
Gyerkó Gábor úgy nyilatkozott, hogy ez lesz az első
példánya annak a gyümölcsfasornak, amelyet a jövőben
fognak ültetni az ódon pince
elé. Az ünnepélyes faültetés
után finom ebéd zárta a közös
programot, majd a német csoport hosszas búcsúzkodás után,
a jövő évi találkozás reményében vidáman indult útnak.
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A csatári fiatalok fellépése.

Kétnapos ingyenes kulturális kavalkád várta az érdeklődőket szeptember 25-26-án
Egerváron Folk FesztiVár elnevezéssel. Számos együttes,

előadó szórakoztatta a közönséget, de volt göcseji ruhabemutató,
kézműves foglalkozás, népi fajáték, jótékonysági süteményvásár, s még sok más program.
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Falunap és szüreti felvonulás Nemesapátiban
Szeptember 18-án rendezték meg Nemesapátiban az
összevont szüreti mulatságot és
falunapot.
A focipályán és környékén
mintegy százan sportoltak. 19
főzőcsapat versengett, a parasztolimpiára több mint húszan neveztek.

A Kovács Sándor plébános
vezette zsűri a „Vörös rózsa”
csapat vörösboros marhapörköltjét találta a legfinomabbnak, a legkreatívabb éteknek a
„Royal” csoport erdei gombás
raguval és rózsaburgonyával
kínált mustáros szűzérméi bizonyultak, a legszebb tálalásért

A szüreti menet…

A kisbíró minden fontos eseményt kihirdetett.

járó elismerés az óvónőkből
verbuválódott „Vackor” alakulatnak jutott, a különdíjat pedig
az alibánfai vendégek „Forgó
napraforgó” közössége kapta
pacalpörköltjéért.
A parasztolimpiát a „Kappuccinó” nyerte, a focibajnokságon a „Bableányok” és a
„Gólkirályok” nevű csapatok
állhattak a képzeletbeli dobogó
legmagasabb fokára, a gólkirályi cím Bódis Zsolté lett. A
fődíjat (a Takács Szabina által
készített, Nemesapáti címerével
díszített tortát) a „Vörös rózsa”

társaság „séfje”, Horváthné
Németh Rozália vehette át.
Délután sokan népviseletet
öltöttek, majd a szüreti menet
Mérnyei Sándor polgármester
vezetésével népdalokat, magyar
nótákat énekelve haladt a falu
utcáin. A csapatot Varga Karolina Anna és Varga Boglárka
Julianna lovaik hátán vezették.
A kisbíró, Antal Imre természetesen minden fontos eseményt
kihirdetett a résztvevőknek.
Az elmúlt évek legsikeresebb helyi rendezvényét este
közös vacsora és bál zárta.

