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2012. július
Kistérségi havilap

Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása támogatásával

Falunap a fejlõdõ Gõsfán
Július 14-én falunapot rendeztek Gõsfán. A programokból
idén sem volt hiány, hiszen
reggeltõl késõ estig követték
egymást az események. 9 órától
a sportpályán útjára indult a
labda, amit egészen a déli órákig
rúgtak. Játszottak a helyi fiatalok
és a felnõttek is, valamint a
szomszédos Vasboldogasszonyból is érkezett egy csapat. Ezzel
párhuzamosan a gyerekek különbözõ programokon vehettek
részt. Volt arcfestés és játszóház
is a TÁMASZ jóvoltából. A sportpályánál felállított sátrakban
eközben többféle finomság is

készült. A résztvevõk palacsintával és fõtt virslivel tölthették
meg a gyomrukat.
Délután a faluháznál is megkezdõdtek a programok. Az ugráló vár most is nagy sikert aratott a gyerekek körében. Eközben
az udvaron lassan rotyogott a bográcsokban a kétféle pörkölt is.
Délután 4 órakor már javában gyülekeztek az emberek a
faluház udvarán felállított sátorban, hogy megtekintsék az idei
falunapi mûsort. A fellépõk sorát az Egervári László Általános
Iskola végzõsei nyitották, akik
(Folytatás a 2. oldalon)
Gõsfa díszpolgára lett Méhes József.

Térségi találkozó Vasboldogasszonyban
Az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás egyik legnépszerûbb rendezvénye az ifjúsági
és kulturális találkozó, amelyen
minden évben a térség különbözõ korosztályú és mûfajú elõadói mutatják meg magukat. Az
ifjúság körében idén már 12.
alkalommal megrendezett prog-

ramnak július 7-én ezúttal Vasboldogasszony adott helyet,
ahol ekkor tartották a település
falunapját is.
– A szokásoknak megfelelõen a falunappal együtt tartottuk a gyermeknapot is, a
cél hogy minél több embert
(Folytatás a 3. oldalon)

Nyaraljon
Vonyarcon!
Vonyarcvashegyen
önálló nyaraló kiadó
4-8 személy részére

Érdeklõdni: 30/642-0330

2

Észak-Nyugat Zala

2012. július

Falunap a fejlõdõ Gõsfán
(Folytatás az 1. oldalról)
bécsi keringõt adtak elõ. Õket a
Zahira hastánccsoport követte,
majd Bogdán Annamária, a
Gõsfai Picurok, a Rozmaring
néptánccsoport, valamint a Gõsfa Baráti Kör.
A fellépõk produkciói között
kétszer is ünnepélyes pillanatoknak lehettek tanúi a jelenlévõk. A képviselõ-testület az
idei évben helyi kitüntetéseket
alapított, amit idén elsõ ízben
adtak át. A Himnusz dallamai
után Ambrus Zoltán képviselõ,
majd Farkas Tiborné polgármester is méltatta a kitüntetettet, ezt követõen pedig átadták a díszpolgári címet Méhes
József számára.
Néhány mûsorszám után a
friss diplomásokat is köszöntötték a színpadon. Idén Göcsei
Enikõ, Kása Mária Dóra, dr.
Vincze Veronika és Vincze Viktória vehette át az önkormányzat ajándékát.

A helytörténeti gyûjtemény egész nap várta a látogatókat.
A környékbeli fellépõk mûsora, valamint a díjátadók után a
vendégmûvészeké volt a színpad. 18 órától Maksa Zoltán humorista szórakoztatta a közönséget, majd 19 órától Kadlott Kar-

Játszónapok Alibánfán
Az Alibánfa Fejlõdéséért Közalapítvány már évek óta megrendezi a nyári játszónapokat.
Az idén is csaknem 40 gyermek
jött össze egy-egy napon a faluházba, hogy felnõttek felügyelete mellett önfeledt játékkal
töltsék a napot. Rajzolás, társasjáték, kártya, labdajátékok, csocsó, asztalitenisz egyaránt szerepelt a programban, és két elmaradhatatlan esemény: kirándulás Tóth Gyula állatfarmjára,
valamint az arcfestés.
A gyerekek háromszori étkezését mindkét nap az alapítvány, valamint szponzorok
biztosították. Bangó Lajosné
fõzte az ebédet és palacsinta, lángos vagy muffin volt a

Minden tányér kiürült...

ráadás. Minden nap került az
asztalra friss gyümölcs és
édesség is.
– Énekkel köszöntöttük születésnapos kisfiúnkat, Németh
Bálintot, aki kedden ünnepelte
8. születésnapját. Igaz, hogy a
kirándulást egy kicsit megzavarta az esõ, de a gyerekek nagyon
élvezték, hogy az esõ elõl egy
parkoló teherautó alá kellett
bújni. Nemcsak a kicsik, de a
nagyobbak is jól érezték magukat ezen a két napon. Köszönet
mindazoknak, akik bármi módon segítették a játszónapok lebonyolítását – számolt be Kósáné Németh Klára, a szervezõ
alapítvány elnöke.
- pb -

csi énekelt mulatós dalokat. Az
idei falunapot most is hajnalig
tartó Dynamit bál zárta, ahol
még a vihar sem tudta elvenni a
szórakozni vágyók kedvét.
Mint Farkas Tiborné polgármester asszonytól megtudtuk, az
idei program sikeréhez nagyban
hozzájárult számos helyi és
környékbeli vállalkozó támogatása, valamint egy sikeres Leader-pályázat, amibõl a sztárvendégeket tudták finanszírozni. A
nap során számos kísérõ program színesítette a falunapot, melyek mind a hagyományõrzésre
épültek. Az egyik háznál egész
nap a kemencében sültek a
finomabbnál finomabb ételek.
Készült, langali, kenyér és több
fajta sült hús is. A régi iskola
épületében található helytörténeti gyûjtemény egész nap várta

a látogatókat, akik betekintést
nyerhettek a régi falusi életbe.
A falu elsõ embere azt is elárulta, hogy folyamatosan tud
fejlõdni a település, hála a különbözõ pályázati lehetõségeknek és a jövõt illetõen is számos
tervük van. A már megnyert pályázatoknak volt részben köszönhetõ a falunap, valamint hamarosan lecserélik a régi iskola
épületének a teljes tetõszerkezetét, amire közel 4,5 millió forintot nyertek. Több pályázat még
elbírálásra vár, amelyek ha sikeresek lesznek, akkor megvalósulhat a futballpálya villamosítása, valamint kialakítanak egy
pihenõparkot a gõsfai pincesor
Vitárgya nevû részén. Itt esõbeálló, fõzõ- és sütõhelyek kerülnek kialakításra, valamint számos növényt szeretnének ültetni. A határon átnyúló kapcsolatok is javulhatnak, mert ha pozitív eredmény születik, Erdélybe is sikerül még az idén eljutni
Gõsfáról.
A falu vezetése folyamatosan
törekszik arra, hogy minden lehetõséget megragadjon támogatások szerzésére, mert sajnos a
mai világban csak így tud folyamatosan fejlõdni egy település.
A pályázatok mellett saját beruházások is zajlottak és zajlanak
a faluban. Nemrég elkezdõdött a
faluház felújítása. Elsõ körben az
épület külseje szépült meg, lekezelték a fafelületeket és a falak
is új színt kaptak. Õsszel majd az
épület belsejére kerül sor a tervek szerint.
Gy.G.
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(Folytatás az 1. oldalról)
mozgassunk meg a településrõl.
A gyermeknapot pedig igyekeztünk emlékezetessé tenni, a
felnõttek között pedig népszerû
volt a fõzõverseny, melyen tíz
csapat indult. Egy-egy csapat körül 10-20 ember tevékenykedett,
akiknek fõztjébõl az érdeklõdõk
is fogyaszthattak. Az önkormányzat hozzávalóként vadhúst
biztosított a csapatoknak, melyek mellett saját alapanyagokból halászlé és birkapörkölt is
készült. Minden évben megpróbáljuk a falunapunkat valami
plusz programmal kibõvíteni,
ami idén a térségi találkozó.
Utoljára 7-8 éve volt nálunk térségi rendezvény, de most a
nehéz anyagi körülmények ellenére is bevállaltuk, mert a falunappal együtt tartalmas programot tudtunk összeállítani. Úgy
érzem, hogy a jelenlévõk elégedettek a programmal, és ezt
felénk is jelezték – foglalta össze
a házigazda polgármester, Mazzag Géza.
A gyermekek és szüleik egyaránt élvezték a lovaglást, a közös dodzsemezést, melyet a település jóvoltából a 14 év alattiak
egy ízben ingyenesen is kipróbálhattak. A gyermeknap fontos
kellékeként az édesség, nyalánkság sem maradt ki, popcornt,
vattacukrot, lángost kaptak az
ifjoncok. Az ügyességi vetélkedõk, légvár, tranbulin, lufihajtogatás szintén népszerûek voltak,
a TÁMASZ dolgozói pedig arc- és
testfestéssel lepték meg a gyerekeket. A felnõttek délelõtt meghívásos kispályás focitornán mérték össze erejüket, ahol a helyi
csapat gyõzedelmeskedett. A
fõzõversengés eredményeként
minden csapat egy-egy üveg
fehér- és vörösborral koccinthatott a finom ételek után. A
fõzetek mellett az önkormányzat
a helyi asszonyok találásában
debreceni kolbásszal kedveskedett a programon megjelen-
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Alpolgármester és polgármester a nyeregben - Taps a közönségtõl - Kánkán produkció - Megvendégelés
teknek, a nyugdíjasok pedig lán- senki elõtt sem. Nem baj az, ha Ezen elvek jegyében léptek színmegismerünk más térségek cso- padra modern tánc, népdal, mugost készítettek.
– Egyre több amatõr részt- portjait, melyek bõvítik az évrõl- sical, szólóének, hastánc provevõvel és mûvészeti ággal ren- évre egyre színesebb palettát. dukcióikkal a délután mûsordezzük a programot, amelyet Ma már nem családi dinasz- adói, akik között legnagyobb
sajnos beárnyékol egy kulturális tiákon öröklõdik a múlt és a tapsot a kánkán produkciójukat
vezetõi közömbösség, ami jel- hagyomány, ennek az új formája közkívántra kétszer is elõadó
lemzõ a megyében levõ szerve- lehet egy ilyesfajta rendezvény. vasboldogasszonyi tánccsoport
zetekre is, melyeknek fel kéne Fontos, hogy a fiatalok felé köz- kapta. Az esti programban elõkarolni az ilyen rendezvényeket. vetítve minél több helyen jele- ször az ifjú rockbanda, a Plug In
Másik benyomásom az, hogy nítsük meg magyarságunk törté- lépett színpadra, majd sztárvenhiába léptek ki települések a nelmét és mûvészetét, melyre jó dégként Kaczor Feri, az esti báltársulásunkból, civil szervezõdé- példát a határon túli magyarok- ban pedig a Fáraó zenekar
seik továbbra is jól érzik ma- nál is látni – vélekedett a kistérsé- szórakoztatta a közönséget.
A következõ térségi proggukat rendezvényeinken. Nem gi társulás elnöke, Köcse Tibor.
teszünk különbséget, örülünk
Az idei rendezvényre 35 ramok egyike a novemberi kisannak, ha úgy érzik, hogy ide amatõr fellépõ jelentkezett, me- üsti és pálinkafõzõ fesztivál és
tartoznak, és nem húzunk határt lyek között az óvodásoktól a minõsítõ verseny lesz, melyhez
nyugdíjasokig minden korosz- az alapanyagokat nem árt már
tály képviseltette magát. A ren- most beszerezni…
A www.zalatajkiado.hu képdezvény nem titkolt célja, hogy
olyan tehetségeknek is fellépési galériájában további fotók látlehetõséget adjon, akik majd a hatók az eseményrõl.
térség büszkeségeivé válhatnak.
Pataki Balázs

TOP-KER Kft.
Vas- és fémhulladék átvétele a
legmagasabb napi áron.

Megkezdtük hulladék akkumulátorok,
katalizátorok, és papír felvásárlását
a legjobb árakon,
a lakosságtól és közületektõl is.
Közületek részére ingyenes
konténer kihelyezés.

Zalaegerszeg, Bánya u. 2. Tel./fax: 92/315-642
Nyitva: H-P: 8.00-16.00-ig.
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Népszerû tûzoltók és kulturális program
Változatos falunap Lakhegyen

Mindenki jól érezte magát.
Lakhegyen lassacskán 120
éves lesz a helyi önkéntes tûzoltó egyesület, amelynek tagjai
folyamatos képzéssel, gyakorlással fejlesztik tudásukat. A
lelkes csoport az idei falunapra is sokat készült, hiszen egy
bemutató keretében a zalaegerszegi profi és a környékbeli amatõr társaikat látták
vendégül. Július 28-án délelõtt
így a futballpályán tûzoltócsoportok bemutatóival kezdõdött a falunapi program, ahol
gyerekektõl az idõsebbekig

minden korosztály képviseltette magát. A több mint száz
lánglovagot virslivel, sörrel,
üdítõvel vendégelték meg.
Délután a mûvelõdési ház
udvara népesült be: ugráló- és
légvár, íjászat, légpuskalövészet várta az érdeklõdõket,
akik éhségüket az udvari kemencében sült langalival csillapították. Négy órától megtelt
a faluház nagyterme és a Demjén-lágerekkel ismerté vált Anita lépett sztárvendégként a
színpadra. A közönség együtt

énekelte vele a slágereket, a
gyerekek lelkesedtek érte, s
még a férfinépet is sikerült
dalolásra bírnia. A vidám program folytatásaként a lakhegyi
óvodások és a helyi dalkör is
elõadta mûsorát, s közben a
KISZÖV Táncegyüttes és a
Helikon Táncklub mozgatta
meg a színpad deszkáit. A tartalmas program után a lakosság finom marhapörkölttel és
Fáraó-bállal nyugtázta az idei
falunapot.
A falunapon a településsel
kapcsolatos információkat is
megosztotta Méhes Máté polgármester:
– Az elmúlt 22 évben nem
voltak anyagi gondjaink, mûködési hitel még nem kellett
felvennünk. A falunapot mindig július végén tartjuk, amire
már a költségvetés tervezésekor elkülönítjük az önerõt. Ha-

marosan elkészül a sportöltözõnk, melynek a teljes belsõ
felújítása folyik, vízvezeték cserével, újraburkolással, belsõ ajtók és bojler cseréjével, festéssel. Szeretnénk még oda a
gázfûtést is beépíteni. Az óvodában jelenleg is zajlik a vizesblokk felújítása, a konyha festése – foglalta össze a faluvezetõ. Tervben van egy egészségmegóvó programokat, elõadásokat tartalmazó pályázat, tervezik a hegyi út vízvezetékét és
az utak állapotára is ügyelnek.
A lakosság a falunap után
sem fog unatkozni: az önkormányzat szokásos ajándékaként augusztus 4-én Esztergomba indul kirándulásra a
falu apraja-nagyja. Az érdeklõdést mutatja, hogy a nyolcvan körüli jelentkezõnek az
egy busz nem is lesz elég.
Pataki Balázs

Szentiváni ÖTE-s véradók
Nyolc zalaszentiváni önkéntes tûzoltó – barátaik kíséretében – jelentkezett a „retrovéradó” akció keretében donornak, akik közül ezúttal hatan adtak vért a zalaegerszegi
véradóállomáson.
Köztük elsõ alkalommal
Móriczné Kupó Beatrix (felvételünkön), aki elmondta: a
szentiváni hamutiprók ott segítenek, ahol tudnak, ezért is
tett eleget a felkérésnek és
nyújtotta karját...
H.L.

Ahol a gondolat testet ölt
Az ügyvitel szinte minden területét segítõ programcsomagunk, az „Ad-acta” tartalmaz:
- rendelés és szerzõdés nyilvántartási
- számlázási
- fõkönyvi könyvelési
- készlet és befektetett eszköz nyilvántartási
- pénzügyi
- bérszámfejtési moduljain túl számos egyéb tevékenységet
támogató rendszert is (például nemzetközi, belföldi fuvarozás;
gépjármû értékesítés és szerviz; temetõi nyilvántartás; termelési
elszámolás; általános kereskedelmi rendszer; nagykereskedelmi
raktározás és kiszállítás; gáz- és vegyes háztartási gép szerviz,
melyeket a felhasználó igényei
szerint testre szabottan, gyorsan
tudunk telepíteni, betanítani)
Címünk: 8900, Zalaegerszeg, Mártírok u.1. I/1.
Telefon: 92/321-181, fax: 92/323-954
Web: www.pgsoft.hu, Email: pgsoft@pgsoft.hu
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Hegyi búcsú Egerváron Hatvan éve...
Július 1-én került sor az Egervári Helytörténeti és Községszépítõ Egyesület és az
önkor mányzat
szervezésében a
hagyományos Péter-Pál napi hegyi misére az Egervári-kápolnánál.
Kovács György,
gyõrvári plébános a prédikációban (képünkön) megemlékezett a két apostol életérõl
és tetteirõl. A mise után
Kulcsár Zoltán vállalkozó egy
tál ételre vendégelte meg a
jelenlévõket. Az ízletes pacal

és körömpörkölt mellé – mivel a kápolna számos borospince szomszédságában található – finom borok is társultak és a nótákra sem kellett
sokat várni.
gy.g.

„Szárnyaló” receptek
Hagymás-mustáros
csirkecomb
Hozzávalók: 6 db csirkecomb, 2 fej vöröshagyma, 2,5
dl fehérbor, 2 evõkanál mustár, 1 csokor petrezselyem, 2
kiskanál tejszín, 3 gerezd
fokhagyma, só, frissen õrölt
bors.
Elkészítés: A csirkecombokat megsózzuk, megborsozzuk. A vöröshagymát megpucoljuk, vékonyan felkarikázzuk. A bort és a mustárt
kézi habverõvel simára keverjük egy kisebb tálban.
Olyan serpenyõt használunk,
amit késõbb a sütõbe is tehetünk. Az olajat erõs lángon
felforrósítjuk, a combokat
megpirítjuk. Ha elkészült, külön tálban félrerakjuk, majd a
serpenyõbe tesszük a felszeletelt hagymát, és addig kavargatjuk, amíg megpuhul,

aranybarna nem lesz. Leveszszük a tûzrõl, felöntjük a
mustáros borral, hozzáadjuk
a fokhagymát és a tejszínt,
majd visszahelyezzük a combokat. Erõs lángon felforraljuk, majd a sütõbe toljuk. A
csirkecombok 25-30 perc
alatt átsülnek. Tálaláskor meghintjük apróra vágott petrezselyemmel. Köretként tört
krumplit vagy rizst, esetleg
rizottót is kínálhatunk mellé.
Jó étvágyat!

Az étel elkészítéséhez keresse
a pacsai Zalai Baromfifeldolgozó termékeit!
Zala megyében jelenleg a következõ helyeken vásárolhatja meg:
Zalaegerszeg: Piac, Berzsenyi úti baromfibolt, Eötvös
utcai baromfibolt, Húsáruház Kossuth út, Egerszeghús.
Nagykanizsa: Piac, Kanizsahús 2000 Kft., Mesterhús.
Pacsa: Hétforrás Coop.
Hévíz: vendéglõk.
Keszthely: Kovács Gusztáv nagykereskedõ.
A Zalai Baromfifeldolgozó Kft. nemrég átadott gyára arra
törekszik, hogy folyamatosan bõvítse a belföldi piacot, s szûkebb hazájában, Zalában is mind több helyen megvásárolhassák termékeit!

Zalai Baromfifeldolgozó Kft.
Pacsa, Ipari Park

Dr. Lukács Andrásné rokonai, tisztelõi körében.
Gyermekei, unokái, dédunokái és volt munkatársai köszöntötték dr. Lukács Andrásnét, Mária nénit Zalaszentivánon, aki 1952-ben vette át
diplomáját a Békés-tarhosi Tanárképzõben.
Elsõkén Sabján Bernadett,
a zalaszentiváni általános iskola tanulója – akinek édesanyját
és nagymamáját is oktatta az
ünnepelt – verssel köszönte
meg a hat évtized munkáját.
Majd Újhelyi Miklósné elevenítette fel az eltelt évtizedek
élményeit. Dormán Miklós polgármester köszöntõjében kiemel-

te Mária néni zeneszeretetét,
aki hajdan a Nemesapáti Pávakör, jelenleg a zalaszentiváni Tõzike Népdalkör tagja. Ezt követõen díszoklevelet nyújtott át a
nyugdíjas pedagógusnak. A gyémántdiploma átadását követõen, Sömenek István a község
lelkipásztora kívánt boldog életet Mária néninek, aki Pethõhenyén kezdte meg oktatói munkáját, majd Zalaegerszegen dolgozott, ahonnan Zalaszentivánra került. Itt harmincnégy esztendeig, nyugdíjba vonulásáig
tanította, oktatta a diákokat.
H.L.

Tanodások zarándoklata
Az alsónemesapáti Várlak Tanoda és a nemesapáti
római katolikus plébánia biciklitúrát
szervezett, az uticél
Búcsúszentlászló
volt. Szent Jakab havának Kinga napján
heten pattantak a
drótszamarak nyergébe, hogy az alsónemesapáti kultúrháztól útra keljenek.
Útközben megálltak a szentlászlói út mellett
látható Nepomuki Szent János
szobornál, s rövid pihenõt követõen érkeztek a biciklis-zarándokok az õsi Mária-kegytemplomhoz.
A visszafelé vezetõ etapon
gyönyörködtek a búcsúszentlászlói, aranyhalakkal teli kis
tóban, s pár perc pihenõt tartottak a felújítás alatt álló kul-

túrháznál is. Az elfáradt csapatot Alsónemesapátiban, a kiindulási-érkezési ponton üdítõ
és étek várta. A finom falatok
fogyasztása közben Sömenek
István lelkipásztor elevenítette fel a hatvan- hetven évvel ezelõtti aratásokat; elmondván,
hogy akkor hogyan lett a magból szép, foszlós kenyér.
(háel)
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Humorba fojtva

Rajz: Farkas László

Haszonlesõk…

– Nem tud valami multit, szomszédasszony, ahol gyalázatosan olcsón, beszerzési ár alatt adják a tejet?

Balatoni nyár

Tudósítókat keresünk!
Várjuk mindazok jelentkezését a megye területérõl,
akik szívesen tudósítanának a településükön
történt eseményekrõl lapjainkba:
Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Lenti és Vidéke,
Zalalövõ és Környéke, Közép-Zala,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd

– Mennyire más volt a Balaton is régen! Beértük lángossal és csatos bambival, és már attól is eufóriát kaptam,
ha fürdõrucira vetkõztél…

Kollaboráns

Jelentkezés:
Tel.: 92/596-936 (8-16 óráig), fax: 92/596-937,
e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465
e-mail: zalataj@zelkanet.hu

–Eddig azt hittem magáról, hogy demokrata, de rájöttem,
hogy Orbán-bérenc. Láttam, hogy visszaküldte a nemzeti
konzultációs kérdõívet!...

Észak-Nyugat Zala

2012. július

7

„Kölcsönösen tanulunk egymástól”
Iskolás szakkörbõl családi szenvedély

Fõzni jó!
Mit kell annyit vacakolni!...

A család és a tanítványok a lovakkal.
Nyolc évvel ezelõtt kezdett
el lovagolni a most tizenéves
Takács Réka, akit kezdetben a
szülei csak kísérgettek az órákra, majd lányuk unszolására õk
maguk is kipróbálták, hogy milyen lóháton. A szülõk olyanynyira megszerették a lovaglást,
hogy a családnak hamarosan
saját lova lett. A következõ ló
vételénél már szóba került a vidéki élet, és olyan helyet kerestek, ahol nem kell bértartásba
adni lovaikat.
– Mindenképpen falura
akartunk költözni, sok helyen
nézelõdtünk, s végül Kispáliban telepedtünk le. 2010.
augusztus 13-án aludtunk itt
elõször. Elõször két ló volt az
istállóban, aztán most megálltunk ötnél. Jó kikapcsolódás
velük lenni, és még az utánuk
való trágyázást is örömmel teszszük – meséli a családfõ, Takács Zoltán. – Aki lovat tart,
annak ismernie kell az állatot.
A ló tanít, mi is tanítjuk a lovat,
így kölcsönösen tanulunk egymástól – vette át a szót Takács
Zoltánné, mikor a lovászati, lovaglási ismeretek kerültek szóba. Réka több helyen lovagolt
már, a szülõk pedig egyik ismerõstõl tanulták meg a lovaglás alapjait, manapság naponta
lóhátra ülnek, hogy bejárják a
környék látnivalóit. Három felnõtt paripa, Felhõ, Deres, Berke mellett vágytak egy csikóra,
ami mellé – hogy kilovagláskor
ne érezze otthon egyedül
magát – vettek egy másikat is.

A lovakat a hétköznapokon lassan már egy tucat gyermek veszi körül, akik közül Franciska
és Nelli voltak az elsõk. A lányok fokozatosan ismerkednek az állatokkal és a lovagló
órák mellett megtanulják a
kedvenceik gondozását is.
– Szeretnénk megadni a lehetõséget, hogy a hozzánk ellátogatók megismerkedjenek a
lovakkal. Átadjuk nekik azt a
tudást, amit mi is kaptunk, tanultunk, elsajátíthatják az alapokat, s lehet, hogy valaki
annyira megszereti a lovakat,
hogy késõbb komolyabban is
foglalkozik majd lovaglással,
esetleg vesz otthonra egyet
magának is – teszik hozzá.
S hogy milyen adottság
kell, hogy valaki örömét lelje a
lovaglásban? Fontos a szorgalom, s lényeges, hogy a lótól
nem szabad félni, mert az állat
mindent megérez: észreveszi,
ha a nyergében ülõ bizonytalan, vagy éppen elõször ül a
lovon. A lovak kiválasztásakor
a család figyelt arra, hogy nyugodt, már belovagolt állatok
kerüljenek hozzájuk, melyek
kilovaglásra, lovaglásoktatásra
is alkalmasak. Lovaikat fokozatosan nevelték, szoktatták hozzá, hogy mikor van etetési idõ,

s a paripák tudják, mikor jönnek a tanulók lovagolni, és fejlett idõérzékük által tisztában
vannak azzal, hogy mikor van
vége egy-egy lovas órájának.
Réka már profiként ül nyeregbe, fotózásakor is lóháton állva
mosolygott a fényképezõgép
felé. Szeptembertõl szeretné
elkezdeni a lóversenyekre való
felkészülést, melyhez a csikók
egyike lehet az ideális edzõpartner. Az istállóban hat ló
fér el, a két csikó Jázmin és
Sába kanca, utódjukként talán
a család vágya, egy majdan náluk születõ kiscsikó is összejöhet. A karám melletti állatsimogatóban folyamatosan bõvül az állatok száma: nyulak,
kacsák, malacok, birkák várják
szabadtartásban az érdeklõdõ
látogatókat.
Aki kedvet kapott a lovagláshoz, az az augusztus 10-12-iki
II. Napkorona Fesztiválon Nagypáliban is megismerkedhet a család lovaival. Takácsék otthonukban is szívesen fogadnak környékbeli óvodás, iskolás csoportokat, lovaglás iránt érdeklõdõ
fiatalokat, felnõtteket. Bõvebb
információt minderrõl Takács
Zoltánné Éva ad a 06-302355747-es telefonszámon.
Pataki Balázs

Múltkor egy konyhát szereltünk be ügyfelünknek,
Évának. Munka közben szóba jött a nyaralás. Egyetértettünk abban, hogy a nyaralás mennyire fontos, kell
az a pár nap, hogy az ember
ki tudja pihenni magát.
De az sem mindegy –
folytatta Éva –, hogy mi történik az otthonunkkal, amíg
nem vagyunk otthon. Ezért
a férje nagyon elõrelátóan a
vizet elzárja, nehogy csõtörés legyen. A gázt is elzárja,
nehogy robbanás legyen. A
tv-t, a számítógépet is áramtalanítja. Így nyugodtan nyaralnak, nem kell izgulniuk,
hogy valami baj történik.
Tavaly a szomszédnak is
feltûnt ez a „rituálé” és rákérdezett, hogy mire készülnek. Miközben elmondták,
hogy mit miért tesznek, a
szomszéd gyanakvása átalakult. Ez nem is olyan hülyeség, legközelebb én is így
teszek! – gondolta.
Egy hónap múlva a szomszéd is elindult nyaralni és
ahogy Éváéktól elleste, elzárta a vizet, elzárta a gázt
és a tv és a számítógép áramtalanítása helyett egy mozdulattal lekapcsolta az áram
fõkapcsolóját. Így egyszerûbb,
nem kell annyit vacakolni!
Nem is értem, miért nem
így csinálják!
Két hét múlva, amikor
hazaért, legnagyobb döbbenetére rettenetes bûz fogadta. Áram nélkül a hûtõk
nem tudtak hûteni, tönkrement minden. Olyan súlyos
volt a helyzet, hogy a hûtõket nem lehetett szagtalanítani, ki kellett cserélni
õket. Így már õ is tudta, miért kell annyit vacakolni…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Pályázatok, képzések Nemesapátiban

Sokat köszönhetnek a közmunkásoknak.
Nemesapátiban nyáron is
segíti a település önkormányzata azokat a gyerekeket, akik
rendszeres
gyermekvédelmi
támogatásra jogosultak. A kategóriába tartozó félszáz csemete közül ezúttal azok nyertek pályázati támogatást, akik
az oktatási intézményben

(óvodában) nem részesülnek
ingyenes étkeztetésben. A 32
támogatásra jogosult fiatal java
állami támogatás eredményeként kap nyári étkeztetést, melyet 400 Ft-os áron a Zalagast
Kft. szállít ki a településre. Az
önkormányzat a pályázati kiírás részeként vállalta, hogy a

gyerekeknek heti alkalmakkal
foglalkozásokat szervez, melyeknek a helyi könyvtár ad
helyet. Másik elnyert pályázat a
Gyermekétkeztetési Alapítvány
EU Élelmiszersegély programjának része, mely által egy évben két alkalommal kap a település 380 fõre számított élelmiszeradagot. Sajnos a segélyt
még nem kapta meg a település, melyet így várhatóan
csak szeptember-október táján
tudnak kiosztani.
A településen tavasz óta folyamatosan két-három fõt foglalkoztatnak a közmunka programban és a többcélú társulás
parlagfû-mentesítési programjának részeként további két fõ
június 23-tól augusztus 5-ig
dolgozik a faluban.
– Közmunkásainkat napi 6
órában folyamatosan tudjuk
foglalkoztatni, akik a település
tisztaságáért felelnek. Kaszálnak, árkokat tisztítanak, most
épp az egyik hegyi út melletti
vízelvezetõ árkon dolgoznak.
Ha õk nem lennének, akkor az

ilyen feladatokat senki nem
tudná ellátni. A falu tisztasága
nagyban köszönhetõ az õ munkájuknak, és reggel sokszor
már azzal fogadnak, hogy milyen munkát kellene elvégezni.
Örülök, hogy tudják mi a feladatuk, meglátják a munkát –
számolt be Gáspár Zoltánné,
Nemesapáti polgármestere.
A Hálózat az Integrációért
Alapítvány szervezésében Nemesapátiból öten kaptak mûanyag-feldolgozó
munkához
szükséges OKJ-s képzést, akik
remélhetõleg hamarosan el is
tudnak majd helyezkedni. Szintén a közelmúltban nyílt lehetõség a nyolc osztályt végzettek számára a többcélú társulás szervezésében az Elsõ
Magyar-Dán Termelõ Iskolában kõmûves, szociális gondozó, szerkezeti lakatos képzésre. A nyolc osztályt el nem
értek a Munkaügyi Központ
támogatásával közös felzárkóztatás után vehetnek részt az
oktatáson.
- pb -

Példás étel- és italbemutatót tartottak
Alibánfaiak a Göcseji Aratónapokon
Alibánfa csapata már sokadik alkalommal vesz részt a
Göcseji Aratónapokon, az idén
is nagy készülõdés elõzte meg
az indulást. Ezúttal még nagyobb létszámmal, több mint
hatvanan vették célba július
15-én Novát, a Göcseji Aratónapoknak már 24. alkalommal
helyet adó települést. A buszszal, autókkal utazók között az
aratócsapaton kívül Alibánfa
focicsapata és a Lila Akác Dalkör képviselte a települést.
Az idõ már kora reggel is
aratáshoz valóan meleg volt, a
novai sportpályához érve egybõl nekiláttak a fõzésnek a csapattagok. A nagy létszámra való tekintettel két bográcsban
fõztek, marhapörköltet és babgulyást. Utóbbival a fõzõversenyre is beneveztek. A foci-

csapat már fél kilenckor pályára lépett és jó játékkal, öt mérkõzésbõl három gyõzelemmel,
kettõ döntetlennel lépett tovább. Ezzel az eredménnyel a
nyolcaddöntõbe jutottak, ahol
sajnos a nagyon jó játék ellenére is 1-0-ra kikaptak.
– Aratócsapatunk az ünnepélyes megnyitó után busszal
indult a búzatáblához, ahol a
parcellák kisorsolása után 10
óra körül láttunk munkának. A
hõség ellenére is összehangoltan folyt az aratás, melynek
eredményeképpen egy gyönyörû, öt keresztbõl álló kepét
raktunk össze, amely tövében
tálaltuk fehér abroszon a finom aratási ebédet. Volt itt tejfölös répa, hajdinás káposzta,
kemencében sült oldalas és kenyér, házi kecske- és tehénsajt,
Az aratóbanda és az aratási ebédnek való.

www.zalatajkiado.hu

tejfölös túró, kalácsok, pogácsák, sonka, kolbász és még
sok finom falat – mesélte Bus
Szilvia, a csapat tagja.
A délutáni kulturális programban a Lila Akác Dalkör egy
szép arató- és népdal egyveleget adott elõ, majd a lelkes

csoport az eredményhirdetés
után koraeste indult haza. Sajnos idén az aratócsapat nem
ért el dobogós helyezést, viszont az aratási étel- és italbemutató versenyben – 21 csapat
között – az elsõ helyen végeztek.
Pataki Balázs

2012. július
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„Olykor belegondolok, hogy védték õseink a várat”
Íjászat. Nem is gondolnánk,
mennyi apró összetevõje van
ennek az ókorban hadviselésre
használt, ma már sportként
ûzött tevékenységnek. Az egykoron Nagypáliban nevelkedett Köcse Gyula helyben épített egy gyakorlópályát, az érdeklõdõk emellett az augusztusi Napkorona Fesztiválon
szombat délután találkozhatnak vele.
– Mióta foglalkozol íjászattal?
– 12 éve kezdtem, akkor
egy ünnepségen ismerkedtem
meg a sporttal, és a sikerélmények hatására kezdtem el
komolyabban foglalkozni vele.
Elõször csak nézõként jártam
versenyekre, aztán késõbb
vettem egy olcsóbb íjat magamnak. Amikor elkezdtem
versenyezni, akkor már egy
vadász reflex íjam volt, amit
késõbb egy longbow típusú
követett.
– Hol versenyzel és mibõl
áll egy edzés?
– Korábban a nemesbüki
Kinizsi Íjász Közhasznú Egyesület alapító tagja voltam, most

a zalaegerszegi Sólyom Íjászegyesületben versenyzem.
A létszámot tekintve húsz fölött vagyunk, öt-hat gyermek is jár az edzésekre. Sajnos a gyermekeknek kevés százaléka marad nálunk, mert a kezdeti lelkesedés után
nem annyira vonzók a kemény edzések. Versenyekre
havonta egyszer járok, a Dunántúlon
Körmenden, Mosonmagyaróváron,
Veszprémben és
Nagykanizsán is
gyakran vannak viadalok. Az edzéseken különbözõ távolságokról, szögbõl eltérõ célpontokra lövünk, olyan
helyzeteket teremtünk, mint verse- Egyes rendezvényeken korhû viseletben
íjászkodnak.
nyeken.
– Használunk karvédõt és
– Milyen felszerelésetek van,
ujjvédõt. Egy ilyen íj 30 ezer
és mennyire drága sport ez?

forintból kikerül, ami még közel sem a csúcskategória. A
nyílvesszõ ezer forint körül
van, amibõl már nem sok törik. Szigetváron és Reziben is
van olyan verseny, ahol beöltözünk hagyományõrzõ ruhába, felvesszük a kaftánt, a sisakot és több százan, korhû ruhákban dobszó mellett kezdjük el a lövészetet. Érdekes dolog, hogy a várfalról lelõve én
is belegondolok, hogy hajdanán hogyan, milyen felszerelésben védték õseink a várat.
– Miért ajánlanád ezt a
sportot másnak?
–
Saját
kedvtelésemre
ûzöm ezt, szeretek a természetben lenni, csodálatos környezetben, különbözõ erdõkben járunk, ami teljesen kikapcsolja az embert. Fejleszti a
koncentrálóképességet és az önfegyelmet. Az íjászatot folyamatosan tanulni, tökéletesíteni kell,
mi is sokat tanulunk egymástól. Jó közösség alakult ki, családokból férfiak, nõk egyaránt
járnak, sajnos nálunk nem
sikerült még senkit se rávenni.
Pataki Balázs

Közösségi-családi nap Alsónemesapátiban
Harmadik alkalommal rendezte meg az Alsónemesapáti
Önkormányzat, a Várlak Tanoda, a helyi CKÖ, az általános iskola, az Alsónemesapáti
TE, valamint a római katolikus egyházközség a közösségi
családi nap elnevezésû túrával
egybekötött napot. A programot idén a TÁMOP-5.5.1.B.11/2-2011-0287 HIDAK Családi közösségi kezdeményezések
program keretében rendezték,
melyre ismét nyolc csapat jelentkezett. Az útvonal és egyegy feladat a tavalyihoz képest
nem változott, így némileg ismerõs terepen, ragyogó idõben keltek útra a mesés „Avashegyre” a csapatok, akikre a
rajt elõtt egészségügyi állapotfelmérés is várt.
– A feladatokat mindig frissítjük, és minden állomáshelyen volt egy-egy ügyességi

próba és elméleti teszt. A túrázóknak Apáti ismeretébõl alaposan le kellett vizsgázniuk,
utcák és képviselõk nevei, borászati és valláshagyományok,
földrajzi kérdések egyaránt elgondolkoztatták õket. A csapatok
összetételénél fontos volt, hogy
minden korosztály képviseltesse magát, a fiatalok az erõpróbákon, az idõsebbek a tesztkérdéseknél jutottak szóhoz. A
fiatalság körében a legnépszerûbb a program, akiket óvónõk, tanárok, szülõk segítettek
a túra során – árulta el ifj. Balaton József, a szervezõk egyike.
Az útvonalat az önkormányzat dolgozói kaszálták le
és a szervezõk útbaigazító nyilakkal és térképpel segítették a
résztvevõket. A távot a csapatok gyorsan teljesítették, így
két óra alatt leküzdötték a
másfél kilométeres távot és tel-

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

A gyõztes Törpillák csapatát Balaton Józsefné polgármester
díjazta.
jesítették a hat állomáson rájuk
váró feladatokat. A résztvevõk
a közös ebéd elfogyasztása
után tudták meg a végeredményt, melynek leginkább a
Törpillák (Zsédely Sándorné,
Szigeti Melinda, Zsédely Anna, Horváth Szonja, Iván Kíra, Zsédely Vivien) csapata
örülhetett az Apáti Sólymok és
a harmadik Szépfiúk és ATE

Juniors elõtt. A díjakat a szervezõ közösségek ajánlották fel,
senki sem mehetett haza üres
kézzel. Legidõsebb túrázó díját
Albert László vehette át. A nap
hátralevõ részében fiúk-lányok
vegyes kispályás focijára, és a
helyi sportegyesület fiataljainak barátságos meccseire került sor.
–pb –
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De milyen hajó?
A kistérségi újságunk 2012.
júniusi számában megjelent Köcse Tibor Nagypáli polgármesterének cikke, amely az egervári és a zalaszentiváni iskolatársulás fennmaradásával kapcsolatosan fogalmaz meg véleményt.
Polgármester úrnak valóban
igaza van abban, hogy jelenleg
nem tudjuk megfelelõen – vagy
legalábbis nagyon nehezen –
finanszírozni közös iskolánkat,
mert az állami normatíva kevés,
és az önkormányzatoknak komoly nehézséget okoz az iskola
megtartása. Ezért keresni kell
azokat a lehetõségeket, amelyekkel az önkormányzatok finanszírozási terhe csökkenthetõ. Polgármester úr azonban
csak egyoldalúan világította meg
a problémát. Én most az ezzel
kapcsolatos tényekrõl kívánom
tájékoztatni az olvasókat.
Valójában több éve dolgozunk azon, hogy alternatív megoldási módokat keressünk az
intézményeink fenntartására.
Ennek egyik, ha nem is a legjobban sikerült állomása, az
egervári és a zalaszentiváni iskola egy intézményegységbe való szervezése, amellyel mindkét
intézmény javított a helyzetén,
de Zalaszentivánon még távolról sem oldódtak meg teljesen a
finanszírozási gondok. Köcse
Tibor polgármester úron kívül
ezért a többi polgármester és a
testületeik is folyamatosan keresték a törvényes megoldási
lehetõségeket. Az ötletek felvetése önmagában azonban nem
elégséges, azokat – körültekintõen, megfontoltan, komoly szakértõi és jogi munka igénybevételével – a legapróbb részletekig ki is kell dolgozni.
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Az eredményesebb mûködtetés érdekében további megkereséseket tettünk más települések önkormányzatai felé,
de azok addig nem akarnak fúzióra lépni más önkormányzatokkal, amíg a saját iskoláikat
önállóan fenn tudják tartani.
Így a tárgyaláson kívül ezzel a
megoldási lehetõséggel sem
tudtunk eredményt elérni.
Mivel az állam terveit az iskolák átvételére már hallottuk,
de a kivitelezéssel kapcsolatban
még nem láttak napvilágot pontos információk, így valóban
érdemes további lehetõségeket
is megvizsgálni.
Köcse Tibor polgármester
úr felvetése az iskola iszlám egyházi kézbe való adásáról nagyon új keletûnek bizonyult.
Tudni kell, hogy ilyen lehetõség
valóban fenn állt, és meg is keresett bennünket a Magyar Iszlám Közösség, hogy átvegye az
iskola mûködtetését. Itt azonban már nem csak egy önkormányzati fenntartói döntésrõl
van szó, hanem egy komoly jogi
eljárásról. Sokan emlékeznek
még, hogy a két intézmény – az
egervári és a zalaszentiváni iskola – közös mûködtetésének
elõkészítése is hónapokat vett
igénybe, vagyis nem egyszerû
az eljárás. Sajnos az is tény, hogy
mindössze a jogszabályban elõírt döntési határidõ elõtt mintegy két héttel jött az elsõ hivatalos megkeresés, ezután egy
héttel pedig egy kidolgozatlan
írásos ajánlat. Mindezek miatt a
legnagyobb jószándékkal és akarattal sem lehetett volna törvényes megoldást találni e megoldási mód kivitelezéséhez. Ennek ellenére ezt az idõszakot is

Bronzérem a Válicka kupán

a lehetõségek folyamatos keresésére használtuk fel és a döntés elõkészítéséhez igénybe vettük az illetékes szakembereket,
akik készségesen elmagyarázták
az esetleges lebonyolítás folyamatát. Eszerint – a közoktatásról szóló törvény elõírásait követve – elõször egy sor szakvéleményt kellett volna beszerezni: az oktatási fõosztály, a kormányhivatal szakvéleményét, és
csak ezek birtokában lehetett
volna döntést hozni. Mindezt
lehetetlen két hét alatt lebonyolítani. De még a rövid határidõ
ellenére is megvizsgáltuk az átadás-átvételi megállapodás tervezetet, (közoktatási szakértõi
és jogászi segítséget is kértünk)
és meg kellett állapítanunk,
hogy ebben a nyers állapotában
nem volt alkalmas a szerzõdés
megkötésére. Azt a tényt sem
szabad figyelmen kívül hagyni,
hogy az ajánlattevõ saját bevallása szerint is tapasztalatlan az iskola fenntartói szerepben, mivel
ez volt az elsõ ilyen irányú kezdeményezése. Így gyakorlatilag
teljesen más koncepció szerinti
szerzõdésre lett volna szükség.
A tervezet szerint valóban
vállalták volna, hogy – az idei
egyházi finanszírozási rend szerinti támogatás – saját bevételbõl történõ kiegészítésétõl
mentesítsék az önkormányzatokat, de a szerzõdés tervezet azt
is tartalmazta, hogyha a központi költségvetés módosulása
miatt ebben változás áll be –
láttunk már ilyet – a továbbiakban ismét csak a településeknek kell a zsebükbe nyúlniuk.
Tudni kell azt is, hogy egy
ilyen döntés meghozatalával az
önkormányzatok ténylegesen
lemondanak az oktatási intézményükrõl, és ezzel véglegesen
meg is szûnik a fennhatóságuk.
Az állam a tervezete szerint
csak önkormányzatoktól vesz át
iskolákat, így – ha valamiért az
egyház kivonul az intézmény
mûködtetésébõl, pl. az ország
költségvetésében elfogadott normatíva csökkenése miatt – az
önkormányzatoknak nem lesz
többé iskolájuk.
Úgy gondolom, hogy egyetlen polgármester és képviselõtestület sem teheti meg, hogy
egy ilyen fontos döntés meghozatala elõtt ne kérdezze meg
az érintett iskolahasználókat: a
szülõket, a diákokat és a pedagógusokat. Ugyanis, ha egy iskolát az önkormányzat megszüntet – mert átadja az iszlám
egyháznak – azt a törvényi elõ-

írás szerint úgy teheti meg, ha
alternatívát is ajánl mellé. Helyileg alternatívát viszont nem
tudunk adni, hiszen „csak” egy
iskolánk van, így a szülõknek
kellene gondoskodniuk a gyermekek iskolai elhelyezésérõl,
pl. Zalaegerszegen. Ezen kötelességünknek eleget téve, egy
szülõi értekezlet keretében tájékoztattuk is a megjelenteket,
– amely valóban már csak tájékoztatás tudott lenni – mert az
idõ rövidsége miatt ez a megoldás már nem is jöhetett szóba. Ehhez tartozik, hogy egyes
települések képviselõ-testületei
külön is megszólították az iskoláskorú gyermekeket nevelõ
szülõket, és egyértelmû elutasítást kaptak ezzel a megoldással
kapcsolatban.
Sajnos más egyház – a katolikus – nem kívánt több iskolát
átvenni. De még ezzel a lehetõséggel is komoly problémák
lehettek volna, hiszen nem minden család katolikus vallású és
jelenleg, az iskolai órarendbe
beillesztett egyházi hitoktatáson sem vesz részt minden tanuló. Itt is jelentkezett volna az
a probléma, hogy önkormányzatainknak más lehetõséget is
fel kellett volna kínálniuk.
Tehát nincs egyszerû helyzetben egyetlen felelõsen gondolkodó képviselõ-testület sem.
Hogy mi lesz iskoláink jövõje,
az a kormányzati szándékon is
múlik. Nem lehet, hogy a hozzánk hasonló kis települések
iskola nélkül maradjanak. Ebben az esetben a falvak jövõje is
megkérdõjelezhetõvé válik. Hiszek benne, hogy olyan felelõs
és mindenki számára megnyugtató megoldás születik, amellyel
az önkormányzatok nem keverednek felesleges kiadásokban,
mégis meg tudják tartani az
oktatási intézményeiket.
Szijártó József
Egervár polgármestere,
a Közoktatási Intézményi
Társulás elnöke

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

CZOTTER IRODATECHNIKA
Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.

Botfán rendezték meg a
Válicka kupáért labdarúgó-tornát, melyen az Alsónemesapáti TE a harmadik helyet szerezte meg, miután a bronzcsatában 11-es rúgásokkal bizo-

nyult jobbnak a Botfai LSC II.
számú együttesénél. A kupát a
hazaiak I. csapata nyerte, II.
helyen a bocföldei együttes
végzett.
H.L.

Másológépek, egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung pénztárgépek,
kellékanyagok értékesítése
és szervize.
Másológépek bérelhetõk.

Tel.: 06-92/320-258; 06-20/9510-824
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Nagypáli Napkorona Fesztivál
2012. augusztus 10-12.
Fõvédnök: dr. Hende Csaba miniszter
2012. 08. 10. Péntek
18.00: polgármester megnyitója
18.20: KISZÖV Táncegyüttes
18.40: Szászcsávási Cigányzenekar
19.00: faluvacsora
20.00: Komár László
21.00: Forte bál
2012. 08. 11. Szombat
09.00: szakmai programok az Innovációs ÖKO centrumban
12.00: SZÜNET
15.00: Dancing Group
15.05: Mazsolák majorett csoport
15.10: Ifjúsági majorett csoport
15.15: Mini Manók
15.20: PLUG-IN ROCK EGYÜTTES
16.10: Rozmaring néptánccsoport
16.20: Balázs Henriett ének
16.45: Községi Népdalkör Egyesület Vasboldogasszony
17.15: Baki Pántlika Néptánccsoport
17.40: keverék kutya szépség, ügyességi verseny és AGILITI
KUTYA SHOW
SZÜNET
19.00: Sztárvendég Bunyós Pityu
20.00: Sztárvendég Nótár Mary
21.00: Fáraó bál
2012. 08. 12. Vasárnap
13.00: ünnepi szentmise
13.40: I. világháborús emlékhely avatása a templomkertben.
Köszöntõk, beszédek,
ünnepi mûsor
15.00: ünnepség, kitüntetések és díszpolgári címek átadása
15.30: Nefelejcs Néptánccsoport
15.45: Nagypáli Napraforgó ifjúsági csoport
16.00: Leslie Night Country Zenekar
16.30: Merics Nikolett, operett
17.00: Szászcsávási Cigányzenekar
17.30: Válicka Citerazenekar
18.00: Shabby Blues Band élõkoncert
SZÜNET
18.30: Gála Társastánc klub
19.00: OCHO MACHO zenekar élõkoncertje
21.00: MAGNA CUM LAUDE EGYÜTTES élõkoncertje
Kísérõ programok:
Szombat - vasárnap: íjászat, lovaglás, sétakocsizás, ÖKO-termék kiállítás és vásári utca, népies fa játszótér, élmény és vidámpark, erdélyi kürtöskalács.
2012. augusztus 11.
Helyszín: Megújuló Energiaforrások Innovációs Ökocentruma
Téma: Ökotermék kiállítás és vásár
9.00: Elõadók: Vízváry Sándor : Szõlészet, Szekér László: Intenzív biogyümölcs termesztés, Márton László: Biomûtrágya, Köcse
Tibor: Falusi gazdálkodás, õshonos állatok, Pass Gábor : Méhészet.
11.00: Zala-menti polgármesterek találkozója a megújuló energiák lehetõségének jegyében. Elõadók: Kocsis Anikó: Ökológiai
láblenyomat, energiaszükséglet csökkentése és energiahatékonyság. Mezei Gábor (GridSolar Kft.): Napenergia gyakorlati alkalmazása. Dr. Steier József vezérigazgató: Tájékoztatóval
egybekötött smaragdfa ültetési bemutató.
2012. 08. 12. Vasárnap
I. világháborús emlékhely avatása a templomkertben
13.00: ünnepi szentmise
13.40: Himnusz
13.45: Katonai tiszteletadás
13.55: Köcse Tibor polgármester köszöntõje
14.00: Történelmi megemlékezés: dr. Boros Imre
14.10: Ének: Balázs Henriett
14.15: Emlékfák és kopjafák megszentelése
14.25: Katonazenekar elõadása
14.40: Szózat

Nyári színház Egerváron
Ebben az évben sem maradt nyáron színház nélkül
Egervár. A sepsiszentgyörgyi
Osonó Színházmûhely volt a
vendégünk 2012. július 19.-én.
Európai turnéjukat rövid idõre
megszakították Magyarországon, és nálunk is bemutatták
nagysikerû
darabjukat,
az
„Ahogyan a víz tükrözi az arcot” címû elõadást.
Az Osonó Színház egy önálló, független kezdeményezés,
melyben teret adnak a fiatalok
kortárs színházi kísérleteinek.
Az elõadásokat maguk készítik, a társulat célja, hogy a fiatalokat a színházon keresztül
neveljék, és megszólítsák azért,
hogy felelõsen, értékeket teremtõ közösségekben keressék meg helyüket a társadalomban.
Elõadásaikat a világ sok
nagyvárosában, valamint Erdély számos településén is bemutatták már. Társulatuk 16
hazai és nemzetközi díjjal
büszkélkedhet. A legutóbbi a
Nemzeti Erõforrás Minisztérium Csokonai Vitéz Mihály közösségi díja, amely az egyik
legmagasabb elismerés a független színházi szférában a magyar nyelvterületen. Ezt a díjat
az elmúlt évek kimagasló kulturális tevékenységéért kapta
meg az Osonó csapata.
Az állandó tagok mellett
ebben a színházmûhelyben
próbálhatják ki magukat a Plugor Sándor Mûvészeti Líceum
drámatagozatának és a Mûvészeti Népiskola színészosztályának diákjai is. A csapat vezetõje: Fazakas Misi.
Ez az elõadás, melyet láthattunk, az AITA/IATA európai
részlege a CEC, valamint a budapesti székhelyû Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus Mûvészeti
Programok Fõosztályának ajánlására nyert meghívást a dániai
VII. NEATA Nemzetközi Szín-

házi Fesztiválra, valamint a belgiumi Estivades CIFTA 2012.
Színházi Fesztiválra. E két fesztivál mellett az Osonó Magyarországon, Németországban,
Franciaországban, Csehországban, Szlovákiában és Ausztriában is fellép az „Ahogyan a
víz tükrözi az arcot” címû elõadással.
Az elõadás tartalmáról
a honlapjukon olvashattunk
(www.osono.ro):
„Megérett bennünk a vágy,
hogy megmérjük a minket körülvevõ társadalom lázát és errõl beszéljünk a színház eszközeit felhasználva. Elõadásunk
dokumentarista jellegû, amelyben a fiatalokat érintõ társadalmi-szociális problémákat
kutatjuk, így a magányos gyerekek, a tehetetlen szülõk, a kiszolgáltatott fiatalok és saját
magunk történeteit szõttük
színházi eseménnyé, folyamatosan keresve a magunkkal,
nézõinkkel és az Istennel való
találkozás lehetõségét. Hosszú
beszélgetéseink és egyéni
megnyilatkozásaink eredménye egy közös forgatókönyv
lett. Ennek színházi térbe helyezésekor megtapasztaltuk a
közösségi alkotás és határaink
feszegetésének élményét, létrehozva lelkünk rezdüléseinek
derûs vízióját és megmutatva
arcainkat, ahogyan a víz tükrözi azokat.”
Szereplõk: Daragics Bernadette, Ferentz Anna-Kata, Jánosi Vivien, Komán Zsombor,
Morar Ervin, Mucha Oszkár.
Technika: Bartha Levente, videó: Stibál Róbert, rendezõ:
Fazakas Misi.
A darab bemutatása osztatlan sikert aratott a nézõk körében. Sokan az elõadás után késõ estig beszélgettek a szereplõkkel és a rendezõvel, annyira
megfogta õket a darab mondanivalója.
Szijártó József
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Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér
Kiadja: Zalatáj Kiadó
Szerkesztõségi ügyfélszolgálat:
8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936 Fax: (92) 596-937
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Nagypáli, Arany J. u. 26. • Tel.: 92/564-055
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Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. • Tel./fax: (92) 316-783
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VÁLASSZON ÖN IS A ZALA VOLÁN
UTAZÁSI IRODA AUTÓBUSZOS
AJÁNLATAIBÓL!

Egyes ülõgarnitúrák bevezetõ áron

20 évesek lettünk!
Születésnapi kedvezmények
Fenyõbútorok 20% kedvezménnyel

Iskolakezdésre minden
íróasztalra 20 % kedvezmény!

Fitnesz matracok
20 % kedvezménnyel!

200/60 MDF konyha
már 79.900 Ft-tól!

OLASZ NAGYKÖRÚT:
Róma-Pompei-Capri-Amalfi-Positano-Firenze
Aug.16-22.
105.000 Ft/fõ
DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL - HORTOBÁGY
Aug.19-21.
28.900 Ft/fõ
VELENCE ÉS SZIGETEI: Murano-Burano-Torcello
Szept.7-9.
42.900 Ft/fõ
ISZTRIA ÉS KVARNER-ÖBÖL gyöngyszemei
(félpanzió)
Szept.12-16.
62.900 Ft/fõ
TOSZKÁN varázslat - ELBA SZIGETE
Szept.12-16.
81.500 Ft/fõ
SZARDÍNIA, Európa trópusi - és KORZIKA,
a szépség szigete
Szept.13-21.
189.900 Ft/fõ
DOLOMITOK-DÉL-TIROL: hangulatos kisvárosok,
és a természet csodái
Szept.14-17.
68.900 Ft/fõ
TÖRÖK KÖRUTAZÁS (félpanzió)
Szept.28-Okt.7.
175.900 Ft/fõ
ÉSZAK-MAGYARORSZÁG - SZLOVÁKIA
Okt.5-7.
32.500 Ft/fõ
További ajánlatainkat keresse irodáinkban.
Belföldi programjainkra SZÉP kártyát és
Üdülési Csekket is elfogadunk!
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716
Keszthely: 83-511-231
Hévíz: 83-540-399
Lenti: 92-551-061
www.zalavolan.hu/utazási _iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

Zalaegerszeg
Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Nagykanizsa
Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

Keszthely
Kossuth L. u. 43.
Tel.: 83/511-231

Hévíz
Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Lenti
Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

Szekrénysorok
nagy választékban!

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák!
Az akció a készlet erejéig tart!
A képek illusztrációk!

Hu

– Bér- és kereskedelmi fõzés
– Palackozás
– Kis- és nagykereskedelmi
értékesítés
– Igény szerint cefrebeszállítás

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon:
92/380-037, 30/3358-311

um

ik

ar

ng

Nagylengyel

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

