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Több ezer látogató a Nagypáli Napokon
Hõlégballon találkozó, piacavatás, koncertek
viharos, majd szeles idõjárás
nem tette lehetõvé a felszállást,
de a szervezõk így is számos
érdekes programot kínáltak az
érdeklõdõknek.
Pénteken a nyitóünnepséget követõen a vasboldogasszonyi népdalkör indította a fellépõk sorát, majd Mickey Roll

rock & roll slágerei és a Hevesi
Sándor Színház mûvészeinek
operett elõadása következett,
aztán Dömötör Balázs ft. Dominika készítette elõ a hajnalig
tartó Delta bulit. A fesztivál
alatt kirakodó vásár, vidámpark
és lovaglási lehetõség várta az
(Folytatás a 2. oldalon)

Családias falunap Vöcköndön
Szép volt a kilátás a hõlégballonokból.
A Nagypáliban rendezendõ
falunapok programjai minden
évben tömegeket vonzanak, és
nem volt ez másképp idén augusztus 9-11. között sem. Napkorona Fesztivál névre keresztelt program ezúttal kiegészült

az I. Nemzetközi Hõlégballon
Találkozóval, melynek szervezéséhez a Zala-Zola Hõlégballon és Szabadidõsport Egyesület nyújtott segítséget. Pénteken és szombaton a többhetes kánikulát csillapító elõbb

Vöckönd önkormányzata
és a Fiatal Családok Egyesülete
hetedik közös falunapját rendezte augusztus 17-én. Vöcköndön ezen a napon rendre megtelik falubeliekkel és egykoron
itt élõkkel a központi udvar, és

már kora délután elkezdik fõzni
a vacsorát. A menüben idén is
babgulyás és vadpörkölt szerepelt, melyhez hûsítõ italokat
kínáltak. A faluházi kulturális
programban a közönség idén a
(Folytatás a 2. oldalon)

Nagy tapsot kapott a zumba bemutató.
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(Folytatás az 1. oldalról)
érdeklõdõket, akik faluházban
megtekinthették Nagy Tibor
festõmûvész kiállítását is.
Szombaton délelõtt ünnepélyesen megnyílt a késõbb heti
gyakorisággal mûködõ helyi
piac. Délután a Szászcsávási
Cigányzenekar, a Harangláb
Népzenei Együttes, az idén debütáló Nagypáli Napraforgó
Néptánccsoport, az Egervári
Nyugdíjas Klub, a Rábahidvégi
Hajnalcsillag Dalkör és Citeracsoport és a Rozmaring Néptánccsoport lépett színpadra. A
gyerekeket Zsongi bohóc mûsora szórakoztatta, a felnõttek
Merics Nikolett operett mûsorának tapsoltak.
Évrõl évre hagyomány, hogy
ezen a napon elismerik a településért sokat tevõk munkáját,
így idén is több kitüntetést
adtak át. A hétvégén vendégül
látták a Gyergyóalfaluból érkeA díjazottak:
Köcse László, Nagypáli
Településért Díj a közlekedésfejlesztésben végzett tevékenységért
Virrasztó Zsolt, Nagypáli
Média Díj a település jó hírnevének objektív megjelenítéséért
Szekeres Istvánné, Nagypáli Közigazgatásáért Díj a
településért végzett 20 éves
munkájáért
Péter Zoltán, Nagypáli
Sportdíj a labdarúgó-csapatért végzett áldozatos munkájáért
Kereki Zoltán, Nagypáli
Sportdíj a labdarúgó-csapatért végzett áldozatos munkájáért
Kenessey Tibor, Nagypáli
Sportdíj a labdarúgó-csapatért végzett áldozatos munkájáért
Filinger Ferencné, elismerés a település gyermekeinek egészségmegõrzéséért végzett munkájáért
Gál Istvánné, elismerés a
településen élõk egészségmegõrzéséért végzett munkájáért
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Több ezer látogató a Nagypáli Napokon
Hõlégballon találkozó, piacavatás, koncertek
zett vendégeket, és Szászcsávás
testvértelepülés orvosa, dr. Pántics Dea Angyalka a térségük
egészségügyi ellátását segítõ
EKG készüléket vett át Köcse
Tibortól.
– Az elõzõ években elindult
fejlõdés folytatódott a településen. Egy év alatt megváltozott a
falu központjának a képe, térkövezést, növényültetést végeztünk, apartman házat hoztunk
létre. Az Innovációs Centrumban létrejött helyi piac mellett
egy helyi kiállító teret hozunk
létre, melyet helyi társaságok,
civil szervezetek közremûködésével a többi fejlesztéshez hasonlóan pályázatokból valósítunk meg. Csak együtt lehet sikert elérni, ezúton köszönöm
azoknak, akik bármivel is segítették az önkormányzat munkáját. Eljutottunk odáig, hogy a
maihoz hasonlóan nemzetközi
rendezvényeket is tudunk tartani. A Nyugat-Dunántúl elsõ nemzetközi hõlégballon találkozóját
tartjuk a napokban – fejtette ki
Köcse Tibor polgármester.
Estére megtelt a sátor, a közönség Korda György és Balázs
Klári mûsorát tapsolta végig. A
nap zárásaként a Légió Zenekar
bulija és Fáraó bálja tette teljessé a napot.
– Örömmel fogadtuk a Nagypáliban megrendezendõ hõlégballon találkozó ötletét, sajnos
pénteken és szombaton nem
sikerült felszállni, de vasárnap
két felszállást tervezünk, ami
biztosan látványos lesz. Kiskõrösrõl, Pécsrõl, Kecskemétrõl és
Budapestrõl is érkeztek csapatok, Szlovéniából két társaság,
így összesen hét ballon száll fel.
Amikor úgy érezni, hogy nincs
szél, az nekünk pont jó, mert
akkor még mindig van szél, ami
a ballont viszi. Van egy autó,
amivel követjük a ballont, így a
leszállás helyén újra össze tud-

Családias falunap Vöcköndön
(Folytatás az 1. oldalról)
Bonita utánpótlás táncosainak
tapsolt, majd Nágli János elõadásában szóltak a gitárral kísért slágerek. Különleges mûsorral érkezett az Afro Ritmo
csoport, tagjai zumba és capoeira bemutatót tartottak,
népszerûsítve ezzel mozgásformájukat.
– A búcsúk helyét átvették a
falunapok, nálunk ezen a napon megduplázódik a 90 fõs
lakosságszám. Szerencsére a fiatalokkal is gyarapodik a lélekszám, így most már évrõl évre
köszönthetünk vöcköndi újszülötteket is. A faluház fenntartásának akkor van értelme, ha
megtelik élettel, ezért a fiatal-

2013. augusztus

jaink elõtt is mindig nyitva áll –
mondta Kiss József polgármester, aki után a kistérségi társulás
nevében Köcse Tibor elnök is
köszöntötte a jelenlévõket.
Délután sportvetélkedõket,
biliárd-, asztalitenisz-, kötélhúzó- és aszfaltrajzversenyt, rendeztek, majd este a Music Soltec
zenekarral a mulatozásé volt a
fõszerep. Idén a település gazdálkodásának stabilizálása érdekében szûkösebb keretbõl állt
össze a falunapi program, így
elmaradt az esti sztárvendég
fellépése és a tûzijáték is.
-pbA www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.

A zárókoncert ismét nagy érdeklõdés mellett zajlott.
juk csomagolni a felszerelést.
Ez a nyugodt emberek sportja,
aki még sosem repült, annak
egy jó kirándulás a levegõben árulta el Juhász Zoltán, a ZalaZola pilótája.
Vasárnap reggel megtörtént
az elsõ várva várt hõlégballonos
felszállás, elõbb Gyõrvár mellõl
érkeztek meg Nagypáli köré a
ballonok, majd koraeste a fesztiválsátor mellõl felszállva az andráshidai reptérig vezetett útjuk,
melyet a közönség végig élõben

az óriáskivetítõn figyelhetett.
Vasárnap délutántól késõ estéig
a rockzenei koncertek kedvelõi
népesítették be a települést. Elsõként az AVD Zenekar, majd a Turán Együttes lépett színpadra.
Az Ismerõs Arcok fellépése már
ezres tömeget vonzott, s a Kárpátia Együttes nagykoncertjére
pedig zsúfolásig megtelt a sátor.
Pataki Balázs
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.

Elismerték évtizedes szolgálatát
A Zalaszentivánon élõ Pénzes József több más településhez hasonlóan Nemessándorházán is példamutatóan korrekt közszolgáltatási tevékenységet folytatott, mely a közelmúltban több mint egy évtized
után véget ért. A község fejlõdésének elõmozdítása érdekében végzett kiemelkedõ színvonalú tevékenységéért számára
az augusztus 20-ikai ünnepségen dr. Szabó Csaba polgármester az önkormányzat által
odaítélt „Nemessándorháza Aranygyûrûje” díjat adta át.
-p-

Oklevéllel és címeres pecsétgyûrûvel ismerték el munkáját.
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Falunap Kemendolláron

Koronczi László polgármester a példamutató közösségi életet
emelte ki többek között.
Augusztus 4-én rendezték Ke– Három hét alatt a harmamendolláron a falunapot. Már dik ünnepünket tartjuk ma. Lereggel 7 órakor nagy nyüzsgés het mondani, hogy sokat ünnepvolt a faluban, különösen a Zala- lünk? Bizonyára, de megérdeparton, ahol komoly veszély meljük – kezdte beszédét Koleselkedett a halakra, hiszen 23 ronczi László polgármester. –
versenyzõ állt lesben pecabottal Az elmúlt vasárnap a 267 évvel
a kezében, aminek meg is lett az ezelõtt épült hegyi kápolna búeredménye. Az elsõ helyezést a csúnapján azt a néhány száz kefelnõttek között Kovács Attila mendollári embert is ünnepelnyerte, aki 84 halat fogott. Az tük, akik a hegygerincre felifiben Illés Zoltán lett az elsõ, és építették a Szent Kristóf kápolugyanebben a kategóriában a nát. A tél hidege, a nyár melege
legnagyobb halat fogó díjat Sza- nem volt akadálya, hogy a többbó Roland kapta. Az egyik külön ezer tonna építõanyagot fölszáldíjazott Roberta volt, Németh lítsák és egy olyan stabil, magas
András párja, a másik pedig a jelképet állítsanak, ami messzilegszebb halat fogó Sabján Mi- rõl látható, példamutató iránylán lett. A nap közös fõzéssel tûként szolgál. Közel 300 éve
folytatódott a faluház udvarán. A mutatja nekünk a haza irányt.
mesterszakács csapata babgu- Õseink községünkért végzett
lyással, a Vöröskereszt húsos ká- munkája nem marad követõk
posztával, a tûzoltók pincepör- nélkül. Három héttel korábban
költtel, Budai János „Józsi bá- ünnepeltük a 100 évvel ezelõtt
csi” halászlével, a sportegyesület megalakult Önkéntes Tûzoltó
pedig rizses lecsóval készült a Egyesületet. Azokat, akik községünk védelmére alapították, évdélutánra.
Kézmûves foglalkozás várta a tizedeken át becsülettel mûködgyermekeket, amit a Támasz tették, és teljes odaadással végAlapszolgáltatási Intézmény lel- zik máig ezt az önfeláldozó tevékes munkatársai biztosítottak. kenységet. A mai napot én azokSzabó Kornélia és Császár Bri- nak ajánlom, akik az elmúlt másfél évtizedben végzett közös
gitta konferálta a mûsorokat.
Az ünnepi szentmise után a munka során megfelelve és a köshotokan karate egyesület tar- zel 300 évvel ezelõtti példa mintott bemutatót, majd a Semira- tájára egy követendõ értékrenmis tánccsoport, a Pakodi Mar- det állítottak fel.
A legfontosabbnak Koronczi
garéta Dalkör, a Zalaszentmihályi Nóta és Népdalkör, és a László polgármester a közösségi
pókaszepetki Bonita tánccso- életet említette. Céltudatosan,
port adta elõ mûsorát. 2008 közös akarattal folytatják azt az
õszén alakult meg községük ösz- értékteremtõ közösségi munkát,
szetartó nyugdíjasaiból a ke- valamint az emberi kapcsolatok
mendollári Hóvirág Népdalkör ápolását, amit elõdeik elkezdtek.
és Nyugdíjasklub, tagjai szívvel- Büszkén emelte ki azokat a csalélekkel szórakoztatták az ün- patokat, akik készültek a reggeli
horgászatra, sütés-fõzésre, és azonepségre látogatókat.

kat a táncoslányokat, akik évrõl
évre és megújulva megtalálják
helyüket a közösségben. A Vöröskereszt tagjai a fõzés tudománya mellett több magas rangú
elismerést is kivívtak véradások
szervezésével és lebonyolításával. A falunapi programban szerepelt a labdarúgó-mérkõzés is,
amellyel bemutatkozott az elmúlt hónapban alakult sportegyesület.
– Az elmúlt másfél évtized
alatt az önkormányzatok több
mint egyharmada hitelbõl fedezte azokat a költségeket, amit
mi Kemendolláron kigazdálkodtunk, megtakarítottunk úgy, hogy
minden évben volt fejlõdés, beruházás. Mûködtettünk intézményeket, közjegyzõséget, óvodát,
iskolát, szociális ellátást, társulásokat, de szolgáltatásaink költsége mindig idõben ki lett fizetve. Mindez azért sikerülhetett,
mert négy cikluson át, 14 képviselõvel összhangban, közös
akarattal tudtunk gazdálkodni,
és áldozatot hozni, ha szükség
volt rá. Közel egy évtizedig képviselõ, polgármester nem vett

A karate egyesület bemutatója.

fel tiszteletdíjat, és a faluban sosem fizettek ki költségtérítést.
Másfél évtizedes eredményeink
nagymértékben azon is múltak,
hogy mindig volt jelentõs számú
jelentkezõ társadalmi munkára
és az önkormányzati dolgozók is
becsülettel, tisztességgel végezték munkájukat – folytatta gondolatait a polgármester.
A kemendollári lakosság elfogadta azt, hogy a pályázatokhoz
szükséges önerõt ne költsék tûzijátékra, vagy sztárvendégnek
nevezett többszázezres tarifákra,
ami jelentõs mértékben hozzájárult gazdálkodásukhoz. Ezzel
együtt az összefogás, a közös
akarat teremtette azt a békés,
biztos alapokon nyugvó, fenntartható és generációk által támogatott másfél évtizednyi közös munkát, amit Kemendolláron augusztus 4.-én piros betûs
ünnepnek neveznek.
A délelõtt eseménydúsan telt
a községben, nem volt ez másként délután és este sem, hiszen
Tóth Éva és Leblanc Gyõzõ nótaés operett gála várta a közönséget.
Németh Diána
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Fergeteges falunapi mulatság Egerváron

Több százan szórakoztak a falunapon. Fellépett a csatári citerazenekar és népdalkör is.
Már a kora délutáni megnyitón több százan beszélgettek a sörsátorban, kóstolták a
helyben készült finomságokat,
önfeledten játszottak gyermekeikkel az egervári falunapon.
A hangulat a tömeg növekedésével arányosan a kora esti
óráktól egészen hajnalig a tetõfokára hágott.
Évtizedes hagyományai vannak a falunapnak a településen. A helyiek már hónapokkal
korábban folyamatosan érdeklõdnek, hogy az adott évben
mikor rendezi az önkormányzat a mindig jó hangulatú népünnepélyt – tájékoztatott Szijártó József polgármester.
– Rendkívül népszerû programnak számít a vendégek körében a bográcsos fõzõverseny, és a göcseji ételek kóstoltatása is. Nem volt ez másként az idén sem. A helyi nyugdíjas klub által készített dödöllébõl és palacsintából rekord mennyiségû, több mint
600 adag fogyott – mondta
büszkén Horváthné Erzsi néni, a sütõcsapat egyik tagja lapunknak.
A kulturális programok során fõként helyi és környék-

beli csoportok, énekesek, táncosok mutatták be színvonalas
produkcióikat. A rendezvényre ellátogatott Vigh László
országgyûlési képviselõ, aki
páratlan kulturális és gasztronómiai élménynek nevezte az
egervári falunapot. Kihangsúlyozta: mindig is szívesen látogat a településre, mert rendezvényeiken kedves emberekkel,
összetartozó csoportok tucatjával találkozik, akiknek közvetlensége jól jellemzi a zalai
vendégszeretetet.
A rendezvény sztárvendége
ezúttal Janicsák Veca volt. Az
énekesnõ lapunknak azt mondta: alapvetõen vidéki lánynak
érzi magát, nagyon szereti a falunapokat, a helyi embereket,
és Zala különösen közel áll a
szívéhez. Egy családi titkot is
elárult, egyik közeli rokona
egykor megyénkben volt fõvadász, ezért családjával gyakran
látogattak Zalába.
A közönség óriási ovációval
fogadta Éder Gabee mûsorát
is, majd szó szerint kivilágoskivirradtig mulattak több mint
ezren az idei egervári falunapot záró Fáraó-bálon.
Odonics Zsuppán Beáta

Reneszánsz hangulatban
Fogadja látogatóit az Egervári Nádasdy-Széchényi-várkastély Reneszánsz Látogatóközpont. A tapintható tárlat
igazi szenzációnak számított a
várkastély közönség elõtti megnyitására érkezõk körében.
– A rendhagyó kiállítás lehetõséget ad a látogatók számára, hogy egy lezárt ládikában kitapinthassák az abban
rejlõ „kincseket”, például egy
több száz éves kódexet – mesélte a látogatók tapasztalatait
Szijártó József, Egervár polgármestere. – A vendégek káprázatosnak találták továbbá a
vár teljes megújulását, és minden korosztály örömmel próbálta ki az országosan is egyedülállónak számító okostelefonos tárlatvezetést. A közönség
körében nagy sikert aratott az
érintõképernyõs idõvonal is,
melynek segítségével a vár
teljes történelmét megismerhették – tette hozzá Szijártó
József.

A felújított reneszánsz várkastélyt éjszakai kivilágításban
családjának társaságában csodálta meg Vigh László, a térség
országgyûlési képviselõje.
– Lenyûgözõ látványban
volt részünk, mind a vár külsõ
megújulását, mind annak belsõ rekonstrukcióját illetõen.
Egervár számára a látogatóközpontként is funkcionáló várkastély óriási lehetõségeket rejthet, és az egész megyében
élõk méltán lehetnek büszkék
rá – mondta.
A fejlesztések tovább folytatódnak az Egervári NádasdySzéchényi-várkastély Látogatóközpontban jövõ tavasszal, amikor a szálláshelyek kialakítása
is megtörténik. Ha minden az
üzemeltetõ tervei szerint alakul, akkor a várudvar lefedését
követõen a folyamatos rendezvények mellett a nyári színház
is újra megnyitja kapuit 2014ben Egerváron.
Zs.B.

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

www.zalatajkiado.hu
Rendhagyó kiállítás várja a látogatókat.
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Falunap, díjátadások Pethõhenyén
Hagyományosan a nyár harmadik havában, nemzeti ünnepünk elõtti napon, augusztus 19-én tartották Pethõhenyén a település falunapját. A
program délután Mrakovics
Emil nóta- és operetténekes
rendkívül szórakoztató mûsorával kezdõdött, majd Deák István polgármester köszöntötte
az egybegyûlteket:
– Az elmúlt egy évben a
falu közigazgatásában jelentõs
változások történtek, az új felállásban hét település mûködik együtt. Szekeres Istvánné
Edit már a település NagypáliKispáli körjegyzõséghez való
csatlakozásától fogva Pethõhenyéért is dolgozott, áldozatos
munkájával segítette a településen élõk ügyintézését. Edit
asszony szeptembertõl nyugdíjba vonul, helyét Komáromy
Mónika veszi át – szólt a település vezetõje, aki Pethõhenye címerét mintázó tortát
adott át az ünnepeltnek.

Ezt követõen az önkormányzat által megítélt Pethõhenyéért díjak átadása következett. Pethõhenye rendszerváltás utáni elsõ polgármestere, László József a faluért végzett építõ munkájáért vehette
át a díjat. A település híreinek
a médiában részlehajlás nélkül
történõ publikálásáért lapunk
fõszerkesztõje, Ekler Elemér is
megkapta ezt az elismerést.
Pethõhenyéhez kapcsolódó hír,
hogy a falunappal egy idõben
a település szülötte, a Magyar
Honvédség kötelékében dolgozó tanár, Horváth Attila állami kitüntetést vett át.
Az elismeréseket követõen
a Leslie Night Country zenekar
szórakoztatta a közönséget,
majd a vacsorát követõen Gál
Szabolcs bulija és tûzijáték
fokozta a jó hangulatot.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
Pataki Balázs

Pethõhenyéért díjat kapott a falu rendszerváltás utáni elsõ
polgármestere, László József (jobbról).

Megköszönték a nyugdíjba vonuló Szekeres Istvánné munkáját.

Rávezetés

Mrakovics Emil és zenekara a nóta és az opera világát mutatta
be.

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

– Most mondták be, hogy a kormány visszafizette az
IMF-hitel utolsó részletét. Ideje lenne, hogy kövesd a jó példát, Jocókám!...
Rajz: Farkas László

Hirdetésszervezõket

www.zalatajkiado.hu

keresünk a megye minden
részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve
30/378-4465.
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Színes programok, sportsiker
Falunap Alibánfán

Fotó: Kósáné Németh Klára
A helyi fiatalok minden falunapra mûsorral készülnek.
A hagyományok szerint a
nyár utolsó hónapjának elején,
idén augusztus 3-án, szombaton rendezték meg az alibánfai falunapot. Az önkormányzat által szervezett program
illeszkedett a Nemzeti Mûvelõdési Intézet Zala Megyei Irodájának „Kapunyitogató Alibánfán” címû rendezvényéhez is.
A falunap fél kettõkor szentmisével kezdõdött, beszédet
mondott Vigh László országgyûlési képviselõ, a rendezvényt a faluház elõtti téren
Manninger Jenõ, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke nyitotta
meg. Cziráki Imre polgármes-

csoporttal, Szabó Anita, az
ApátiCitera Szakkör és a Tibike és a Csajok. Énekével szórakoztatta a közönséget Ricsi
és Laci, valamint Vasboldogasszonyról Bogdán Annamária. A kulturális programot a
Kanizsa Táncegyüttes mûsora
zárta. Az érdeklõdõket és szereplõket egy tál étellel is megvendégelték.
Koraeste Magyar Kupa labdarúgó-mérkõzést rendeztek,
melyen Alibánfa csapata 1-1-es
döntetlent ért el Zalaszentiván ellenében, és a szabályok
értelmében ezzel alacsonyabb
osztályú csapatként tovább is
jutott.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
Pataki Balázs

Fõ az egészség!
– Egerváron is...

Mariska néni 100. életévéhez
közel is kilátogatott a falunapra.

Kenyérszentelési ünnepség

Államalapító Szent István
király ünnepéhez kapcsolódóan kenyérszentelési ünnepséget rendezett a Zalaszentiváni Cigány Kisebbségi Önkormányzat. A sportpályánál
felállított színpadon Farkas
Péter elnök köszöntötte a megjelenteket, majd Dormán Mik-

ter rövid beszéde után köszöntötte a falu legidõsebb lakóját,
a 100. életévében járó özv.
Bangó
Lajosnét,
Mariska
nénit.
Délután számos programot
szerveztek az érdeklõdõknek,
a kézmûves foglalkozás, az animátoros óriásjátékok (logikai
asztal mellett) íjászatra, helyi
termékbemutatóra, ételkóstolóra, gyógynövényismeret fejlesztésre is sor került. A késõ
délutáni kulturális programon
fellépett a helyi Lila Akác Dalkör, a Bangó Tímea által
tanított fiatal táncosok több

2013. augusztus

lós polgármester szólt az ünnep jelentõségérõl.
Az ünnepségen Sömenek
István érseki tanácsos szentelte
meg (képünkön) az új kenyeret, amelyet a jelenlévõk személyes áldást követõen jóízûen elfogyasztottak. A rendezvény szeretetlakomával ért véget.

Egészségmegõrzõ programok megtartására nyert 10 millió forintot egy sikeres pályázatnak köszönhetõen Egervár
önkormányzata. Szijártó József polgármester leszögezte:
õ maga is, családjával együtt az
egészséges életmód és a rendszeres sportolás elkötelezett
híve. Külön örömét fejezte ki,
hogy a hamarosan induló, az
egészség megõrzésére irányuló rendezvények meglehetõsen komplex programok megtartását teszik lehetõvé. Reményét fejezte ki továbbá, hogy a
széleskörû, minden korosztályt érintõ események, elõadások bizonyára sok helyben
élõt érdekelnek majd. A lakosság állapotfelmérésével kezdõdik a program. Ezt követõen
a jövõben valamennyi egervári rendezvényhez kapcsolnak
majd különféle sportrendezvényeket, általános szûrõvizsgálatokat is – tájékoztatott Szijártó
József. Az elsõ rendezvények

között szerepel a szüreti idõszak tájékán egy utcák közötti
kötélhúzó verseny, várhatóan
szeptember közepén.
Rózsa Árpád, a sikeres,
TÁMOP által támogatott egészségmegõrzõ projekt koordinátora lapunkat arról tájékoztatta, hogy a rendezvénysorozat
részeként olyan elõadások megtartását tervezik, amelyek elsõsorban arra irányítják rá a lakosság figyelmét, miként lehet
például a hagyományos – akár
zalai – ételeket is úgy elkészíteni, hogy azok az egészséges
táplálkozás kategóriájában is
megállják a helyüket. Hozzátette még azt is: országosan megfigyelhetõ, hogy az egészségmegõrzõ programok egyre
népszerûbbek vidéken is. A lakosság egyre nagyobb hajlandóságot és igényt mutat arra,
hogy kisebb változtatásokkal
egészségesebbé tegye önmaga
és családja mindennapjait.
Odonics Zsuppán Beáta

Szijártó József (jobbról) és Rózsa Árpád.
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Falunap kenyérszenteléssel, mûsorokkal

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Csak semmi pánik…

Az ünnepélyes falunap mozzanatai.
A hagyományokhoz híven
idén is államalapító Szent István királyunk ünnepéhez kapcsolódó hétvégén tartották Alsónemesapátiban a település
falunapját. Augusztus 17-én
ünnepi mûsorral kezdõdött a
program, mely elõtt Balaton
Józsefné polgármester köszöntötte az egybegyûlteket:
– Aktív lakosainkkal szeretnénk az ilyen alkalmakkal is
közelebb hozni egymáshoz az
embereket, s rendezvényeinken a fiatalokat és idõseket
együtt látni. Az ünnepi mûsor
mellett kenyérszentelés és kulturális bemutató színesíti a
programot – említette meg a
polgármester.
Az ünnepi újkenyeret idén
is Komáromy Béla pékmester
ajánlotta fel, melyet Sömenek
István érseki tanácsos szentelt
meg és szelt fel. A plébános kitért a magyar nép ünnepeire,
melyek között vannak vidámak
és szomorúak, de a magyarság
ezekre mindig is odafigyelt. A
megszentelt kenyérbõl minden jelenlévõnek jutott egyegy szeletke. A fellépõk között
slágerekkel lépett színpadra
Laci és Ricsi, a társastánc világát mutatta meg Peresztegi
Dóra és Nagy Bendegúz.
Vidám produkcióval érkezett
Tibike és a csajok, hastáncot
mutatott be Szabó Anita, és
végül hangszeres produkció
zárta a szórakoztató programot. A két Apáti ifjú és örökifjú zenekedvelõ fiai fél éve
alakították meg az Apáti Citeraszakkör néven fellépõ csapatukat, mely a falunapra egy hölgygyel, Virágh Viviennel bõvült.
A citerásoknál Virágh András Fajt Norberttõl leste el a
hangszeren való játék alapjait,
melyet már lányának is továbbadott:

– A csoport indulásánál a
fiatalok behúztak bennünket a
csõbe, hogy segítsünk, aztán
velük maradtunk mi is. Nem citeráztam korábban, de most a lányom is debütált a falunapunkon, így most már közösen gyakorlunk otthon. Jó érzés adni
valamit a közönségnek azzal,
hogy játszunk. Egy dalcsokrunk
van egyelõre, melyhez továbbiakat tervezünk – árulta el András.
A mûsorok mellett látványos bemutatót tartott Tóth

Dávid Kornél, aki a kovácsmesterség ifjú képviselõjeként
mutatta meg az érdeklõdõknek a szakma néhány mozzanatát. Aki megéhezett, finom
gulyásvacsorával csillapította
étvágyát, a nap zárásaként a Turul Együttes kiskoncertje nyújtott szórakozást.
Pataki Balázs
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.

József úgy gondolja, hogy
jó konyhájuk van, bár felesége szerint ez nem így van.
Annak idején hamar kiderült, hogy mit kellett volna
másképp csináltatni. Ezeken a felesége a mai napig
bosszankodik, hiszen nap,
mint nap szembesül velük.
József az ebbõl eredõ vitákat az „utólag könnyû okosnak lenni” mondattal szokta
lezárni. Ez egy ideig mûködött. Azonban felesége,
barátnõi hatására egyre gyakrabban áll elõ a konyha átalakításának ötletével. József ettõl nem lett boldog,
sõt a pánik kezdett úrrá lenni rajta. Eszébe jutott, hogy
annak idején mennyi küzdelemmel járt a mostani konyhájuk létrehozása. Mennyi
mindenben kellett dönteni.
Mindent elõre ki kell találni,
hol és milyenek legyenek a
bútorok. Mindennek legyen
helye, de még se legyen túl
zsúfolt. A gépeket kiválasztani egy rémálom, nehéz
eldönteni a sok funkcióból mire van szükségük és
mire nem.
Amin viszont leginkább
aggódott, hogyan lehetne
a feleségét bosszantó megoldásokon változtatni, mert
ha nem sikerül, akkor
megint évekig hallgathat
miatta.
József csak semmi pánik! – mondta felesége – a
fogadat se magad húzod ki.
Itt az ideje, hogy szakemberhez forduljunk. Itt van
az mxm lakberendezés, régóta csinálják, értenek hozzá.
Látványtervet
készítenek,
így elõre látjuk milyen lesz.
Ha tetszik, le is gyártják.
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Czéh Sándorra emlékeztek Kemendolláron
Mosonmagyaróváriak zalai emléktúrája

Mosoniak és zalaiak Czéh Sándor emlékmûvénél.
A kemendi településrész
temetõjének évszázados sírkövei között van egy gránit oszlop, amelyrõl nagyon sokáig
nem lehetett tudni, hogyan került oda. Czéh Sándor az 1800as évek közepén Mosonmagyaróváron végzett vállalkozói
és tudományos munkát, a város köztiszteletnek örvendõ
polgára volt. Õ volt az elsõ mosonmagyaróvári és Moson vármegyei szakember, aki 1836ban létrehozta a vármegye elsõ
nyomdáját, ahonnan az iskolai
tankönyvektõl az imakönyve-

kig számos kiadvány került ki.
1841-tõl kölcsönkönyvtárat is
mûködtetett, 1848-ban nyomtatta a vármegye elsõ újságját,
továbbá haláláig 22 éven át tevékenykedett a város vezetésében. 1875-ben országosan is
elismerték fél évszázados nyomdász tevékenységét. 1883-ban
rokonlátogatáson Kemendolláron érte a halál, majd a zalai
településen helyezték örök
nyugovóra, ahol azóta is a helyiek gondozzák sírját.
Augusztus 31-én Czéh Sándor sírjánál, születésének 200.,

halálának 130. évfordulójára
emlékeztek a kemendolláriak,
és a Mosonmagyaróvárról érkezett zarándoklók. Szabó Kornélia Vass Albert Üzenet haza
versével tette emelkedetté a
hangulatot, majd Koczor György
evangélikus lelkész áldotta
meg a síremléket. Az emlékezés koszorúit dr. Nagy István,
Mosonmagyaróvár polgármestere, országgyûlési képviselõ,
Vigh László országgyûlési képviselõ és Koronczi László, Kemendollár polgármestere, továbbá a mosonmagyaróvári lokálpatrióták, a Széchenyi Polgári Kör, és a Városvédõ Egyesület tagjai helyezték el.
A kemendollári közösségi
házban a helytörténeti gyûjtemény ettõl a naptól kibõvült
Czéh Sándor irataival, életútjával. A kiállítás a mosonmagyaróvári Czéh kiállítás anya-

gából került Kemendollárra, a
Huszár Gál Városi Könyvtár,
Helle Mária leszármazott, a
Hansági Múzeum és a Magyar
Nemzeti Levéltár Gyõr-MosonSopron Megye Gyõri Levéltára
Mosonmagyaróvári Fióklevéltárának dokumentumaiból készült Beregszászi Balázs rendezésében, hogy a helyiek is
megismerjék a magyaróvári
nyomdász munkájának jelentõségét.
A mosonmagyaróváriak zalai emléktúrája délután Kehidán, majd Söjtörön folytatódott, ahol a résztvevõk Deák
Ferencre, Moson vármegye
tiszteletbeli táblabírójára és
Magyaróvár díszpolgárára emlékeztek.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
Pataki Balázs

Búcsúi szentmise a Henye-hegyen

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
Nyitva tartás: h-p.: 730-11, 12-17 sz.: 8-12

•

Szokás szerint Sömenek István celebrálta a misét.
Augusztus 20-án a süvítõ
szél ellenére is sokan gyûltek
össze a Henye-hegyen, a Szent
István kápolna tövében, hogy
búcsúi szentmisével emlékezzenek az államalapító Szent
István királyra.
Sömenek István lelkipásztor homiliájában elmondta,
hogy a megboldogult Lékai
László bíboros, az egykori zalaszentiváni plébános Pannónia legszebb tájának nevezte e
zalai vidéket, a hegyet és a kápolna környékét. Majd megköszönte az itt élõk munkáját,

hiszen sokan magukénak õrzik
e kis ékszerdoboznak nevezett
templomocskát és környezetét. A plébános megemlítette,
hogy Szent Orbán szobrát renoválták, állagmegóvásként lekezelték. A szentmise a magyar
és a pápai himnusz eléneklésével ért véget, amely után Sömenek István érseki tanácsos megszentelte a Komáromy Béla pékmester által
adományozott új kenyeret,
amelybõl mindenkinek jutott
egy-egy falat.
H.L.

2013. augusztus
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Humorba fojtva Szívás…
Rajz: Farkas László

Kánikula

– Minden rosszban van valami jó is, gazduram. Magának
elégett a kukoricája, viszont tele voltak a Balcsi partján a
szállodák!

Elõször a szem sarka kezd
viszketni.
Ez elviselhetõ, de felidézi
a tavalyi szezon kínjait, s ettõl
és innentõl már szenved az
ember, most még csak a félelemtõl.
Ebben a stádiumban beszerzések, gyógyszerek, szemcsepp, orrspray, majd szakorvossal felíratni az injekciót,
a hosszú távon igen káros
szteroid készítményt.
Egy pillantás a naptárra,
talán még van két-három jó
napunk, csak meleg ne
legyen…
Aztán megjön a torokviszketés, én kenyeret, kenyérhéjat szoktam szárítani, majd
rágatlanul lenyelni, az szinte
vág, kapar.
Ellenõrizzük még a kálcium készletet, betárazunk,
majd várunk.

Augusztus végén ödémás
duzzanat a légcsõ táján, ott is
szorul az oxigén, pár nappal
késõbb asztmatikus tünetek,
s ami levegõ lejut, az csak
sípol…
Ijesztõ éjszakák – az
asszony bezzeg alszik – jeges
víz, pezsgõtabletta, jobb oldalra fordulni, akkor a bal
orrjárat tisztul.
Nyelni csak orrfúvás után,
de az orrom két hete sebes,
étkezni csak otthon, azt is
csak egyedül.
Levegõn keveset, csak szél
ne legyen, biciklit eltenni, a
kisfiammal majd jövõre túrázunk, ügyesebben kellett volna tervezni.
Aztán múlnak a hetek.
Egyre kevesebb alvás, lidérces éjszakák, ingerült fáradt nappalok, ezoterikus olvasmányok az élet értelmé-

Nosztalgia

„Õk idõben kaszálnak.”

– Igazán lehetne már egy retró-aratás, szomszéd!
Mennyire más lenne a marokszedõ lányok farát nézni, mint
ezt a bürrögõ masinát!...

Hithû káder

Várunk, mint háborús
idõkben a légópincékben
szoktak.
Aztán egyik éjjel eldugult
orral ébred az ember, de szájon át még megy, Istenem, ha
csak ennyi maradna, hátha ez
az új gyógyszer…
Legalább az orrsövényem
ne lenne ferde, s nem az
ijesztõ csúnyaságom miatt,
ennek haszna is lehet, egy kis
selypítés, raccsolás, némi családfakutatás, aztán jöhet a
média, a képernyõ…
Így azonban nem megy le
a levegõ!

rõl, talán nem is baj, ha létformát váltunk.
Hát ilyen.
Közeleg a parlagfûszezon…
Ps. Ezt a néhány sort
természetesen nem pollenallergiás sorstársaimnak írtam.
Biztos vagyok benne, hogy
õk idõben kaszálnak.
-najó Kedves Olvasóink! A
parlagfû bejelentõ oldal
linkje a következõ: http://
www.parlagfû.com/?page
_id=72

ONLINE PÉNZTÁRGÉPEK!

– Semmilyen módszerrel nem tudtam leszokni. Most,
hogy fideszesé lett a trafik, rá sem tudok nézni a bagóra!...

Megrendelés felvétele, tájékoztatás
az alábbi címen, vagy telefonszámon:
CZOTTER BT., Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.
Tel.: 06 20/951-0824
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Jelentõs változások az egervári fociban
A helyi fiatalokra támaszkodhatnak

Az Egervári TE felnõtt csapata.
A nyár jelentõs változásokat hozott az egervári fociéletben. A futballberkekben
terjengõ hírek alapján az biztosnak tûnt, hogy a csapat
nem tudja õsztõl vállalni a megyei I. osztályban való szereplést. Közben a Lakhegy SE csapata az augusztus 11-iki Magyar Kupa találkozóra már
nem állt ki, a bajnokságtól
visszaléptek, játékosainak java
Egervárra igazolt.
– A múlt szezonban kilencedik helyen végeztünk, felnõtt csapatunk öt pont levonást kapott a korosztályos csapataink hiányos kiállásai miatt.
Létszámban ezekben a korosztályokban is meglettünk volna,
azonban borúsabb idõjárás
esetén a szülõk már nem engedték el mérkõzésre a gyerekeket. Az önkormányzat õsztõl
nem tudja a korábbi feltételeket biztosítani, a TAO-pályázaton nem tudtunk indulni,
így maradt a másodosztályú
szereplés. Bencze Péter játékos-edzõ a bajnokság vége
elõtt másfél hónappal jelentette be távozását. Akkor azt

mondta, hogy nem visz játékost magával, de ahogy nálunk
biztossá vált, hogy nem lesz
megyei elsõ osztály, a játékosok követték, és hatan távoztak
Gellénházára. További két-két
focista Pókaszepetkre és Vasboldogasszonyba igazolt el, a
kapusunk pedig Németországban van. Nehéz motiválni a fiatalokat erre az osztályra is, tavaly 7 csapatot versenyeztettünk, idén kettõt indítottunk.
Augusztus 11-én hallottunk a
lakhegyiek visszalépésérõl, ami
nekünk kicsit kapóra is jött. Az
idei év átmeneti idõszak lesz,
de a kieséstõl nem féltem a
csapatot – említette meg Horváth László elnök.
A megyei II. osztályban
U19 elnevezésû utánpótlás csapatot lehet indítani, viszont
Egerváron a visszalépéssel sok
gyerek maradt versenyzési lehetõség nélkül, akik közül 1015 gyerek még nem éri el az
ebben a korcsoportban minimálisan elõírt, már betöltött 15
éves kort. Az U15-ös bajnokságban való szereplés további
költségekbe kerülne, a gyere-

Kárpátaljai kirándulás
Augusztus elsõ napjaiban a
zalaszentiváni Tõzike Népdalkör Kárpátaljára látogatott.
Sok szép helyen jártunk
(Beregszász, Ungvár, Munkács, Vereckei-szoros), számos
nevezetességet néztünk meg,
sok élménnyel gazdagodtunk.
Nagymuzsalyon családoknál
voltunk elszállásolva, ahol reggelit és vacsorát kaptunk. Szállásadóink igyekeztek a legjobbat nyújtani, elutazásunk elõtt
közös vacsorával és zenével egybekötve búcsúestet rendeztek.
Hazafelé Nyíregyházán megálltunk, s megtekintettük a város nevezetességeit.
(t)

kek azonban nem maradnak
edzés nélkül, Kenessey Tibor
vezetésével folyamatosan gyakorolnak és tornákon vesznek
részt. A felnõtt csapat irányítását Bencsik István játékosedzõ vette át, akinek a helyi
fiatalokból és a Lakhegyrõl
érkezett 13 játékosból kell
csapatot gyúrnia. Az üzemanyagköltségek több csapatnál
is jelentõs kiadást jelentettek,
õsztõl a két csapat utaztatását
közös busszal oldják meg,
mellyel a szurkolók is utazhatnak.
– Minden civil szervezet támogatását meg kellett feleznünk, így a sportegyesületnek
700 ezer forintot és a millión
felüli értékkel bíró létesítmény
fenntartást tudjuk biztosítani.
Az önkormányzatok szûkösebb keretbõl tudnak gazdálkodni, más településeken még
ennyit sem tudnak biztosítani.
Sajnos a hozzáállás sem volt
megfelelõ, mert a Bozsik-program utánpótlás mérkõzéseire
is alig tudtunk csapatot kiállítani. Teljesen jogos elvárás az
önkormányzat és a sportbarátok részérõl, hogy a támogatásért cserébe nem légiósokat,
hanem a helyi fiatalokat szeretnénk a pályán látni. A megszûnés egy pillanatig sem került szóba, de a saját gyerekeinkkel most még nem tudtunk

2013. augusztus
volna a felsõbb osztályban
helytállni, ezért maradt a másodosztály. A lakhegyi csapat
megszûnéséhez nem volt közünk, de õk visszaléptek a megyei III. osztálytól és a játékosaik szerettek volna valahol továbbra is játszani. Most a tehetséges fiataljainkra szeretnénk
támaszkodni, s õket felfejleszteni, a nézõket ezzel visszacsalogatni. Létszámilag megvagyunk, de továbbra is nehéz
motiválni, legalább heti egy
edzésre rávenni a fiatalokat,
akiknél sokszor fontosabb a
számítógép, mint a sport –
tette hozzá Szijártó József
polgármester.
A már felsorolt körülmények mellett a felnõtt csapatnak ráadásul az elsõ három forduló sorsolása sem kedvezett:
a bajnok Gyenesdiással kezdtek, majd a tavalyi ötödik Bödét fogadták és a bronzérmes
Cserszegtomajhoz látogattak,
a mérkõzéseken nem sikerült
pontot szerezniük. Öröm az
ürömben, hogy a fiatalok eddigi 7 pontja bizakodásra ad
okot, s velük talán újra régi fényében ragyoghat az egyesület. Az Egervári TE vezetõsége a kialakult helyzettel kapcsolatban fenntartja, hogy
amint játékra alkalmasnak találják és hitelesítik a lakhegyi
pályát, akkor ott is rendeznek
majd bajnoki mérkõzéseket.
A történések kapcsán a
Lakhegy SE vezetõségének
közleményét újságunk következõ számában olvashatják.
Pataki Balázs

Felújítják a templomot
A Zalaszentiváni Önkormányzat és az egyházközség
pályázati úton nyert pénzbõl,
illetve önerõbõl végezteti el a
kilencven esztendeje felszentelt plébánia-templom belsõ
szigetelését és külsõ renoválását.
Ezen idõszak alatt a plébániaház konferenciatermében

rendezik meg az egyházi szertartásokat, szentmiséket.
A székeket az önkormányzat biztosítja, de egy
adományozó jóvoltából kilencven darab piroskárpitos
székkel lett gazdagabb a plébánia.
H.L.

Értesítés

Kedves zalaszentiváni lakosság! Kedves hívek!

A Zalaszentiváni Római Katolikus Plébánia és Zalaszentiván Község Önkormányzata ezúton értesíti Önöket,
hogy a Zalaszentiváni Keresztelõ Szent János Római Katolikus Templom felújítási munkálatai miatt 2013. augusztus 05tõl várhatóan október közepéig valamennyi egyházi esemény
(szentmise, keresztelõ házasság kötés stb.) megtartására a
konferenciateremben kerül sor.
Szíves megértésüket elõre is köszönjük.
Sömenek István
érseki tanácsos, plébános

Dormán Miklós
polgármester
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Megújult sportöltözõ Nemesapátiban
Mindenkit várnak az avatóra
A Magyar Parlament 2011.
júniusában fogadta el sport támogatásával összefüggõ egyes
törvények módosítását, melynek kulcsfontosságú része a
társasági adóról (TAO) szóló
rendelkezés, mely lehetõvé teszi az 5 látványcsapat sportág
(labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda és jégkorong)
támogatását a társasági adókötelezettség legfeljebb 70 százalékáig. Az elmúlt években a
térség több sportszervezete is
élt a lehetõséggel, 2013 nyara
többek között a Csácsbozsok
Nemesapáti SE számára jelentett a program által megvalósuló lényeges fejlesztéseket.
– Az MLSZ által kiírt TAOpályázaton sikerült nyernünk

bruttó 10 millió forintot a
sportöltözõ felújítására. A beadási határidõ elõtt három
nappal találtunk pályázatírót,
de szerencsére sikerült mindennek megfelelni. A feltételek szerint 30 százalék önerõt
kellett vállalni, melyet támogatókkal, vállalkozókkal, szurkolókkal gyûjtöttünk össze. A játékosok és szurkolók is sokan
dolgoztak társadalmi munkában velünk, ennek eredményeként zökkenõmentesen zajlott
az átalakítás és végül egy szép
épületet kaptunk – számolt be
Lukács Péter elnökhelyettes,
aki a kilencvenes évek megyei
elsõ osztályú szereplése, és 13
év kihagyás után tért vissza a
klub vérkeringésébe. 2002-tõl
Zalaegerszeg Csácsbozsok te-

A Hit Évében

A szeretet nem szûnik meg
sohasem – e Szent Pál-i idézet
jegyében került sor a zalaszentiváni plébániaház konferenciatermében a Hit Éve Kulturális Fesztiválra, amelyet a
Magyar Himnusz közös eléneklése után Dormán Miklós, a
házigazda község polgármestere nyitott meg. Ezt követõen
Sömenek István lelkipásztor
oklevelet és tárgyjutalmat adott
át Balogh Ferenc egyházi képviselõ-testületi tagnak több évtizedes önzetlen, példamutató
munkájának elismeréseként (felvételünkön).
Ezt követõen versek, népdalok, slágerek, musical-részletek elõadása következett.
A mûsorban Zsédelyné Kéner Petra, a zalaszentiváni Tõ-

zike Népdalkör, Tánczos Marcell és Tánczos Péter, az alibánfai Lila Akác Dalkör, Póczak
Péter, Kondor Anita, Virrasztó
Márton, a kemendollári Hóvirág Népdalkör, Tomee & Klau,
Pózvai Szilvia, Németh Tibor,
Rózsás Kitti, Kámán Géza,
Pereszteginé Cziráki Katalin, Cziráki Petra, Ricsi és
Laci, s az ApátiCitera Szakkör
lépett fel.
A jó hangulatra mi sem jellemzõbb, hogy az eredetileg két és fél órásra tervezett
program jó egy órával túlhaladta az idõkeretet. Az est végén Sömenek István plébános
mondott zárszót, majd a jelenlévõk a Szózatot és Kodály Zoltán Esti ének címû dalát énekelték el.

Új színben a Csácsbozsok-Nemesapáti SE öltözõje.
lepülésrész sportért felelõs
képviselõ-testületi tagjaként is
tevékenykedik. Idén nyáron sikerült egy villanyvilágításos mûfüves pályát létrehozni, amit az
itteni csapat játékosai is használhatnak.
A kivitelezési munkák viszonylag gyorsan, másfél hónap alatt lezajlottak. Elsõként
az épületgépészeti munkáknak
álltak neki, de menet közben
több, elõre nem tervezett tényezõre is fény derült. A saját
erõ mellett a munkákat elvégzõ vállalkozók és a Kistüttõsi
László vezette Tüttõsi Kft. rugalmasságára is szükség volt,
hiszen a pályázat utófinanszírozott, így eddig a kivitelezõk
a saját erõbõl arányosan elosztott pénzt kaphatták csak meg.
A nyolcvanas években felépített öltözõ tetõszerkezetéhez
nem kellett hozzányúlni, abból
csak a csatornarendszer és a
faburkolás szorult csak cserére. A falakat kívül-belül felújították, kívül mûanyag, belül
fa nyílászárókat kapott az épület, a fürdõket teljesen felújították. A pályázaton kívül is

több dolog elkészült, és megint mások tervben vannak. Az
öltözõkbe új padok készültek,
tervben van a mérkõzések
hangosítása és a világítástechnika, pályafelszerelés korszerûsítése is.
Az épületet ünnepélyesen
Nemesapáti búcsúnapján, szeptember 15-én 14 órakor avatják, melyre várják a munkákban résztvevõket, s a szurkolókat. A csapat szakmai téren is
megújult, sikerült meghatározó játékosokkal erõsíteni, a felnõtt csapat irányítását Kovács
Imre vette át, akivel már kimondottan a magasabb osztályba jutás a cél. Az utánpótlás-nevelést, az iskolai és egyesületi Bozsik-programot, az ifjúsági csapatot Kovács Jenõ
irányítja. A változások eredményre is vezettek, a csapat
három forduló után magabiztosan áll a megyei II. osztály
Észak-csoportjának elsõ helyén, az öltözõavatón a PoliceOla ellen pedig természetesen
csak a hazai gyõzelem elfogadott.
Pataki Balázs
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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban,
ahol szabadtéri és fedett élmény-, úszó-, gyógy-, és gyermekmedencék,
játszótér, sportpálya, az Európában egyedülálló Szent György Energiapark
kínál felüdülést és kikapcsolódást minden korosztálynak!

Felnõtt belépõ : 2 000 Ft
Felnõtt belépõ (pezsgõfürdõ + szaunahasználattal): 2 500 Ft
Gyermek belépõ (3-14 éves korig): 1 500 Ft

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-770

Az akció szeptember 21-ig vagy a készlet erejéig tart! Az árak az áfát tartalmazzák! A képek illusztrációk!

Polgári búcsúztatás
Horváthné Bencze Irén
Iroda: 8913 Egervár, Nádasdy T. u. 24.
Telefon: 92-564056
Mobil: 30-2524002
E-mail: bencze.iren@t-online.hu

