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A falu ünnepe Gõsfán
– Örömmel tölt el, hogy a
helyben élõk minden esztendõben fontosnak tartják a falunapon a részvételt és a közös
szórakozás mellett a tartalmas
beszélgetések megejtését – fogalmazott falunapi megnyitóján Farkas Tiborné polgármester. A település elsõ embere
szerint nagyon fontos, hogy
ilyenkor a pár száz lakó mellett
állandó vendégek érkeznek a
környezõ falvakból és a megyeszékhelyrõl is.
Az idei esztendõben elsõ
ízben külön háziasszonyt kértek fel a ceremónia lebonyo-

lítására Zsuppán Beáta (lapunk munkatársa is volt egy
idõben) személyében.
Az ünnepélyes megnyitót
követõen a néptáncosok léptek elsõként színpadra. A gõsfai Rozmaring néptáncegyüttes elõször kalocsai, majd szatmári táncokat adott elõ. A
közönség vastapsát élvezhették ezt követõen a Gõsfai Picurok, akiknek táncát Zubor
Viktória tanította be.
Óriási ovációval fogadták a
falunap vendégei az egervári MuteROCK nevû modern
(Folytatás a 2. oldalon)

Színpadon a Gõsfai Picurok.

Nagypáli újabb beruházása
Az innovatív gazdaságfejlesztéshez kapcsolódóan szombaton, augusztus 1-én ünnepélyes keretek között került
sor az „Észak-Nyugat Átjáró”
együttmûködés a helyi termék
fejlesztésben címû projekt keretében megvalósult helyi termék elõállító üzem átadására.

Az átadási ünnepségen
részt vett V. Németh Zsolt környezetügyért, agrárfejlesztésért
és hungarikumokért felelõs
államtitkár, valamint Pácsonyi
Imre, a Zala Megyei Közgyûlés
alelnöke is. Az ünnepség a
Himnusz közös eléneklésével
(Folytatás a 2. oldalon)
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Nagypáli újabb beruházása
(Folytatás az 1. oldalról)
kezdõdött, majd Köcse Tibor
polgármester köszöntötte az
egybegyûlteket. Beszédében
kiemelte, hogy az átadásra váró létesítmény szervesen illeszkedik a zöld út falufejlesztési
programhoz, fontos állomása
az ennek során megvalósítandó céloknak.
A helyi termék elõállító
üzem a község önkormányzata
és a Natur Vital System Nonprofit Kft. közös együttmûködésével jött létre, a megvalósítást a Leader program segítette. Az üzem mûködtetése új
munkahelyek teremtését is jelenti, továbbá a késõbbiekben
segítheti a falu lakosainak kiegészítõ jövedelemszerzési lehetõségeit is. A helyi termék
mini üzem különleges építészeti technológiával készült,
egyben a hatékony energiafelhasználás mintaberuházása is.
Az üzemben hét féle feketegyümölcsbõl elsõsorban flavon kivonat készül, továbbá
más bio termékeket is elõállítanak.
A projekt ismertetése során elhangzott, hogy kiemelt
cél a fekete bogyós gyümölcsök, így többek között a szeder, a ribizke, berkenye, bodza
helyben történõ megtermelése, a lakosság minél szélesebb
körû bevonása a termesztésbe,
a helyi termékek felvásárlása,
gyümölcslé és zselésített for-

mában történõ feldolgozása a
modern gyógyászatban már
elterjedt ultrahang technológia alkalmazásával. Az így elõállított termékek, melyek közismerten korunk népbetegsége, a rák megelõzésében, gyógyításában is hasznosak, vegyszermentesen, nem hõkezeléssel és tartósítószerek alkalmazásával készülnek, jótékony hatásuk az egészségre biztosíthatja sikeres értékesíthetõségüket. A települések együttmûködésének szép példájaként a
program megvalósításában a
Heves megyei Nagyvizsnyó is
részt vesz. Nagypáli földrajzi
adottságai, így a tengerszint
feletti magasság, a légifolyosó
mentesség követelménye nem
teszi lehetõvé helyben fekete
áfonya termesztését, így az erre alkalmas Heves megyei településen termesztett gyümölcsöt felvásárolják, és itt dolgozzák fel az üzemben.
V. Németh Zsolt államtitkár
avató beszédében rámutatott
arra, hogy a most megvalósult
beruházás követendõ példája a
térségek közötti együttmûködésnek, a sikeres kapcsolatépítésnek, nemcsak a falufejlesztéshez kapcsolódik, hanem
szervesen illeszkedik a kormányzati célkitûzésekhez is.
Ennek során kiemelt figyelmet
fordítanak a helyi termékek
elõállításának ösztönzésére, az
értékesítési csatornák növelé-

Fotó: Huber Imre
Az átadás után megtekintették az üzemet. Balról Pácsonyi
Imre, Köcse Tibor és V. Németh Zsolt.
sére és a termékek fogyasz- ben marasztalását is eredmétókkal történõ megismerteté- nyezhetik.
sére, ezért a 2015. évet a Helyi
A kétszintes épületben a
termék évének nyilvánították.
földszinten találhatók a moAz avatási ünnepségen Pá- dern technológiával mûködõ
csonyi Imre, a közgyûlés alel- gyümölcsfeldolgozó berendenöke beszédében kiemelte, zések, egyéb kiszolgáló helyihogy Nagypáli sikertörténete ségek, az emeleti részen kajó gyakorlat és jó példa a tele- pott helyet az iroda, és itt fogpülések számára, a folyamatos ják tárolni az elõállított terváltozások, az újabbnál újabb mékeket is. A termékfeldolgoeredeti tervek, ötletek meg- zó üzemben hamarosan megvalósítása mellett ezek a kezdik a próbaüzemelést.
projektek a fiatalok helyhkzs

A falu ünnepe Gõsfán
(Folytatás az 1. oldalról)
tánccsoport tagjait. A másfél
évvel ezelõtt alakult formáció
tagjai valamennyien fiatal
édesanyák és úgy készülnek
újabb és újabb koreográfiával
a család mellett, hogy szinte
már nincsen olyan szabad hétvége, amelyen ne lenne fellépésük. Tagjaik között többen
korábban is profi tánccsoportok tagjai voltak.
A gõsfai falunap sztárvendége az idén Dömötör Balázs
volt, aki olyan hangulatot varázsolt a település összejövetelén, hogy még az asztalon táncolás sem volt ritka a fellépõtõl. A mulatós zenész még a
legkisebbeket is sikeresen vette rá a közös éneklésre.
A kulturális mûsor utolsó
részében nagy sikerrel szere-

pelt a Zahirah hastáncsoport,
az alibánfai Lila Akác népdalkör. Szabó Kitti pedig egy
verssel kedveskedett a falunap
közönségének.
Farkas Tiborné és Zsuppán
Beáta a program délutáni részének zárásaként a település
frissen végzett diplomás ifjait
köszöntötte. Az idén Kiss Gábor és Ambrus Zoltán kapott
felsõoktatási oklevelet, azonban a falunapon személyesen
csak Kiss Gábor tudta átvenni
az ajándékot.
A falunapon az esti órákban
valamennyi résztvevõt vacsorával vendégeltek meg, majd
Srágli Hajnalka musical és
operett slágereit hallgathatták
meg. Gõsfán az idén a Flört-bál
zárta a hajnalig tartó mulatságot.
O.B.

Zalatáj naponta!
Nem kell a Zalatáj következõ nyomtatott számára várnia,
ha a laptól megszokott érdekes, kényes témájú cikkekre
kíváncsi. Elég, ha rákattint honlapunkra:

www.zalatajkiado.hu
A cikkek facebook oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!
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Önismereti tréning, hasznos elõadások Kispáliban
Augusztustól
kezdõdõen
két szakember, Gérusz Judit
okleveles tanácsadó, coach,
illetve Kovács Gergõ okleveles
pszichológus, coach segítségével elõadásokat, tréningeket,
szükség esetén egyéni szaktanácsadást valamint életvezetési tanácsadást (coachingot)
tartanak Kispáliban.
– Az egyenlõ bánásmódról
és az esélyegyenlõségrõl szóló
törvényre alapozott programok kiemelt célcsoportjain
kívül – nõk és gyermekek – a
munkanélküliekre, álláskeresõkre is figyelemmel többféle
program, elõadások valamint
tréningek megtartását tervezzük. A lakosság életminõségének, fizikai és mentális egészségének megõrzését szolgálva,
az egyén és a közösség fejlesztésére figyelembe véve álláskeresési technikákról, nõi szerepekrõl, élethelyzetekrõl, hatékony
kommunikációs eszközökrõl és
gyermekeket érintõ témákról
lesz szó – számolt be Horváth
Zsuzsanna polgármester.
Az álláskeresési technikákat motivált álláskeresõk számára mutatják be, akiknek segítséget nyújtanak a reális
célállás-elképzelés kialakításában. Aktívabb és hatékonyabb
álláskeresés kialakítása történik a tréningen, melyhez kidolgozzák a saját dokumentumaik alapjait, alkalmazva és
hasznosítva az elõadáson hallottakat. Feltérképezik saját lehetõségeiket, kapcsolati hálójukat, realizálhatják az igényeiket, munkával kapcsolatos elvárásaikat, valamint ránéznek
azokra az esetleges verbális és
nonverbális kommunikációs
hibákra, melyek eddig akadályozhatták az elhelyezkedésüket. A folyamatos, segítõ visszajelzés és felvételre történõ felkészítés jelentõsen növelni tudja az elhelyezkedési esélyeket.
A nõi szerepek, élethelyzetek témában körüljárják a nõi

életút és az egyes életciklusok
kihívásait, saját élet- és megoldási stratégiákat beszélnek át.
A tréningen beazonosítják azokat a nõi archetípusokat, melyek különbözõ helyzetekben
hatással lehetnek életükre,
megvizsgálják azok gátló vagy
segítõ hatásait a nõiség, az éppen aktuális életszerepük megélésében. Nagyító alá veszik a
problémásnak tartott életterületeket, rávilágítanak a változtatás lehetõségére, amennyiben a résztvevõ azt szükségesnek tartja. A tréning légköre
bizalmas és oldott, a résztvevõknek semmi nem kötelezõ,
mindenki annyira nyílik meg,
amennyire számára biztonságos. Amennyiben valaki nem
szeretné mások elõtt megosztani a gondolatait, megoldásra
váró élethelyzetét, annak lehetõsége van egyszeri, maximum
90 perces egyéni ülésre is.
A kommunikációs tréning
kiváló lehetõség lesz azok számára, akik szeretnék, ha jobban megértenék õket a környezetükben, családjukban, munkahelyi környezetben. Hasznos
eszközöket ad azoknak a kezébe, akik eddig nem mertek nemet mondani bizonyos esetekben, vagy könnyen zavarba
jönnek, esetleg nem tudják jól
kifejezni magukat, nem figyelnek oda rájuk.
– Sajnálatos módon napjainkra már eluralkodott az
emberi kapcsolatokra vonatkozóan is a fogyasztói társadalom szemlélete, mely szerint
bárkit és bármit lecserélünk,
ha már hasztalannak érezzük,
vagy „elromlottnak” találjuk.
Az emberi kapcsolatok elértéktelenedtek. Ezekre a helyzetekre reagálhatunk úgy, hogy
mindenekelõtt kisebb-nagyobb
sikerekkel tiltakozunk, de mellette megtanulhatunk alkalmazni hatékony én-védõ mechanizmusokat is, fejleszthetjük
problémamegoldó
képessé-

günket, megismerhetünk megküzdési stratégiákat, fejleszthetjük énképünket, felelõsséget vállalva a velünk történt
dolgokkal kapcsolatban. Tekintettel arra, hogy a közösséget az egyének alkotják, olyan
lesz a közösség, mint az azt
alkotó egyének összessége –
vázolta fel elõzetesen Gérusz
Judit, a foglalkozások egyik
elõadója, trénere.
Az Identity önismereti társasjáték klub elsõ foglalkozását
július 18-án az Ifjúsági Klubban tartották a képviselõ-testület tagjai számára, késõbb pedig igény szerint a lakosság is
részt vehet hasonló kurzusokon. A játék rendkívül hasznos
segítséget tud nyújtani együtt
dolgozó közösségek összekovácsolásában, családok vagy baráti közösségek életében, a nagyobb megértést és rálátást

segíti elõ az emberek közötti
kapcsolatokban.
– Nem voltam még ilyen
foglalkozáson, itt mindenki
megnyílt egy kicsit. A foglalkozás által fejleszthetõ a kommunikáció és teljesebb képet
kaptunk egymásról. Fura volt
megnyílni idegenek elõtt,
mert valamennyire mégiscsak
azok vagyunk egymásnak a
képviselõkkel. Tetszett a játék,
a feltett kérdések segítségével
megnyílhattunk. Az ember néha elgondol dolgokat, de hangosan nem mondja ki. Itt ezek
is felszínre kerültek és jó volt
kimondani, de közben furcsa
volt hallani. Az ember ennek
köszönhetõen bátrabban meri
megtenni azt, amire korábban
csak gondolt – mesélte az elsõ
tréning kedvezõ tapasztalatairól Kocsis Viktória önkormányzati képviselõ.

Nagyon modern idõk
Rajz: Farkas László

– Jaj, nagyikám, kinek van ma ideje szakácskönyveket
nyálazni?! A gép pöccre kidobja a receptet!

Sebestyén Gyula
késes, mûköszörûs és kulcsmásoló

Nyitva tartás:

Üzlet:

H-P: De.: 8.00-12.00 8900 Zalaegerszeg,
Du.: 13.00-16.00 Kazinczy tér 6.
Szo: De.: 8.00-11.00 Tel.: + 36-30/901-7603

– Anyucikám, a kistesót milyen programmal lehet letölteni?...
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Falu- és gyermeknap Vasboldogasszonyban

A Dupla Kávé táncra is perdítette a közönséget.
Idén is a falunappal együtt
tartották Vasboldogasszonyban a gyermeknapot, melyre
július 18-án kerítettek sort.
Délelõtt a fiataloknak szerveztek programokat, ahol kispályás fociban és ügyességi versenyekben is megmérkõztek
egymással a csapatokba verõdõ fiúk és lányok.
Koradélután Donáczy Dezsõ vezetésével a Zalaegerszegi Polgárõr Egyesületek Szövetsége által épített pályán
kerékpáros ügyességi versenyt
rendeztek, ahol két és háromkerekû biciklikkel is lehetett a
bóják között szlalomozni. Kísérõprogramként légvár, trambulin, arcfestés, lufi hajtogató,

élõ csocsó is várta a gyerekeket.
– A gyermeknapot mi mindig a falunappal együtt tartjuk,
így minden korosztály talál
magának programot. Ügyességi játékokkal próbáltuk a gyerekek figyelmét lekötni, amiken pontokat gyûjtve versenyeztek. Idén újdonságként
lovas kocsival lehetett körbejárni a falut. Hagyományosan
megvendégeltük a falu lakosságát, akiket vörösboros hegyi
pörkölttel kínáltunk meg. A
falunap szervezésekor mindig
megkeressük a településen élõ
és mûködõ vállalkozókat, akik
komoly összeggel és nyersanyaggal járultak hozzá, hogy

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

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

www.zalatajkiado.hu

az idei program sikeres lehessen – összegzett Mazzag
Géza polgármester.
Az elõzõ évekhez hasonlóan idén is fõzõversenyt szerveztek, ahová a civil szervezetek hat csapata nevezett. A
résztvevõk idén is gazdagították az ételkínálatot, így
mindenki különbözõ módon
dolgozta fel az õzhúst és készített belõle pörköltet. Gorza
Tamás évrõl évre finomságokkal tölti meg bográcsát a
falunapon, amit rendre üresen
visz haza, idén sem volt ez
másként:
– Festõként dolgozom, de
lassan már napi szinten fõzök,
minden komolyabb környékbeli rendezvényre meghívnak.
Kezdetben kenyeret, majd kemencés húst sütöttem, pörköltet készítettem, de most már
teljes menüt is szoktam fõzni.
Édesanyám maholnap nyolc-

van éves lesz, szakácsnõként
dolgozott a várban, tõle is volt
mit tanulni. Tavaly vadragu
volt csicseriborsóval, idén vadpörköltet készítettem fõtt
krumplival, melyet egyedi módon ízesítettem. Sokszor kérdezik, hogy mitõl finom az étel,
mit éreznek benne. Nem szoktam elõre megmondani, mert
akkor nem eszik meg. Bátran
szoktam kísérletezni, így szeretem a borsikafüvet, rozmaringot, vargányát, aszalt szilvát.
Idén is színvonalas kulturális mûsor zajlott a színpadon,
ahol helyi és környékbeli
szereplõknek szólt a taps.
Sztárvendégként a Dupla Kávé
perdítette táncra a falunap
közönségét, a tartalmas falunapot Fáraó bál zárta.
Pataki Balázs
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.

Gondos gazdaként...
Alsónemesapáti
Önkormányzata a nyertes élelmiszer-lavina pályázat keretén belül 375 kg vetõburgonyát és 1
cs. cukkini vetõmagot nyert,
amit a falu közösségi kertjeiben ültetett el és gyomlál,
kapál, öntöz a mai napig is.
A falu dolgozói és közösségi munkásai gondos gazdaként ápolják a kerteket.
A szorgalmas munkások a
napokban már „szüretelik” a
temérdek cukkinit.
„Az Élelmiszerbank, a Syngenta
Kft.
támogatásával
megvalósuló »Élelmiszerlavi-

na« program keretein belül
adományt ad át ingyenesen a
Kedvezményezett számára azzal a céllal, hogy a Kedvezményezett helyi összefogással
létminimum közelében élõ
rászorulók ellátására fordítsa
azt. A program során élelmiszertámogatáshoz jutó támogatott rászorulók lehetnek
gyermekek, nagycsaládosok,
idõsek, vagy más, hátrányos
helyzetû csoportok is, akik
anyagilag nehéz helyzetben
élnek.”
Magyar Élelmiszerbank
Egyesülete
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Búcsú után, falunap elõtt Kemendolláron
Minden év utolsó júliusi
vasárnapján tartják Kemendolláron a Jakab napi búcsút.
Idén július 26-án délelõtt száznál is többen zarándokoltak a
felújított kemendi kápolnához,
hogy részt vegyenek az évtizedek óta hagyományos ünnepi
szentmisén. Délután a kultúrház mellett szokásos búcsúi
hangulat, árusok várták a látogatókat. Este a családi napon
megrendezett helyi nõsök-nõt-

Egyedülálló korrajz

lenek labdarúgó mérkõzés
visszavágóját rendezték meg,
ahol nagy küzdelemben 5-4-re
a nõtlenek gyõzedelmeskedtek. Este hajnalig tartó bállal
zárult az idei búcsú.
– Régen a falvakban a
búcsú egy ünnep volt, amikor
a rokonok, ismerõsök összejöttek, és ehhez délután a gyerekek legnagyobb örömére jó
színteret adott a játékvásár,
ringlis, céllövölde. Ez mára
Kemendolláron sajnos eléggé
megkopott, így a képviselõtestületben felvetõdött, hogy
jövõre esetleg kisebb programok szervezésével szeretnénk
színesebbé, vonzóbbá tenni
újra a búcsút. Nyilván nem
lehet azonnal a hajdani varázsát visszaállítani, de tenni fogunk egy próbát ennek érdekében – fogalmazott Németh
László polgármester.
Idén augusztus 15-én rendezik Kemendolláron a falunapot, ahol ebben az évben is

A tavalyi falunap ünnepélyes felvonulása.
úgy készülnek, hogy ez nap
valóban a település ünnepeként legyen emlékezetes.
– Történelmi visszatekintéssel készülünk, illetve a természeti és épített értékeink
bemutatásával, egy kis identitásnövelõ arculattal. Ezen kívül

a falunap maga egy jó nagy
családi napra fog hasonlítani,
kora délután gyakorlatilag kötetlen szórakozási lehetõségekkel, utána pedig némi színpadi
produkcióval – vázolta fel
Németh László.
Pataki Balázs

Kemendollári falunap
Rendhagyó kötetet ajánlunk lapunk olvasóinak. Farkas László a rendszerváltásnak nevezett átalakulás éveibe vezet vissza bennünket
ironikus írásaival és összetéveszthetetlen karikatúráival.
A kötet megvásárolható
szerkesztõségünkben, vagy
utánvéttel megrendelhetõ.
Ára: 1.500 Ft.
Érdeklõdni: Zalaegerszeg,
Rákóczi u. 2-4.,
telefon: 92/596-936,
30/378-4465,
fax:
92/596-937,
e-mail: zalataj@zelkanet.hu.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Észak-Nyugat Zala
havilapban.
en
Telefon: (92) 596-936;
rHi dess
!
Fax: (92) 596-937
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u
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E-mail:
zalataj@zelkanet.hu

2015. augusztus 15.

00

7 - Horgászverseny a Zala folyón
00

9 - Fõzõverseny, készülõdés
00

00

13 - 19 - szabad idõtöltésként:
• Lovaglás a kicsiknek
• Kalandpark, csúszda, légvár, szumó játék
• Egyéni gyûjtemények kiállításai - történelmi,
katonai, egyenruha viseletek, makettek, stb.
• Helyi termék bemutatók
30

14 - Ünnepélyes megnyitó, Kemendollárért díj
átadása
00

00

00

00

00

30

15 - 17 - Színpadi elõadások
• Gyermektánc
• Semiramis tánccsoport
• Hóvirág énekkar
• Helyi asszonyok táncbemutatója
• Vendég táncegyüttes fellépése
• Pókaszepetki nyugdíjas klub fellépése
17 - 18 - Sztárvendég: Dömötör Balázs
18 - 18 - Operett elõadás
30

00

18 - 19 - Meglepetés színpadi jelenetek helyi
elõadásban
00

20 - Falunapi bál
A programok változtatásának jogát a szervezõk
fenntartják!

Augusztus 10-tõl - 22-ig
sima füzetek (nem mintás) A/5, A/4 (spirál is)
20 % kedvezménnyel!
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Árokjavítás, kaszálógépek, falugondnoki busz
Sikeres és függõben lévõ pályázatok Gõsfán

Az iskolaépületnél most látszik az õszi parkosítás eredménye.
Három sikeres pályázatnak
is örülhetnek Gõsfán. Decemberben egy vis maior beadványt
adtak be, ahol az ötszázezer
forint önrész mellé 1,302 millió forintos támogatást nyertek.
– A tavalyi nagy esõzések
eltelítették az egykori iskola-

épület melletti vízelvezetõ árkot, ahol lecsúsztak a betonlapok és ezeket szeretnénk
augusztusban helyreállítani. A
parlagfûmentesítési pályázat
sikerének köszönhetõen le
tudtuk cserélni a nyolc éves
bozótvágónkat, amit már sokat

kellett javítani – számolt be
Farkas Tiborné polgármester.
A másik beadvány sikere a
Gõsfa Község Kultúrájáért,
Fejlõdéséért Egyesület nevéhez
fûzõdik, amely a parlagfûmentesítésre kért és kapott támogatást. A két millió forintból
fûnyíró kistraktort, két motoros fûkaszát, két önjáró fûnyíró gépet, motorfûrészt, továbbá védõfelszerelést sikerült beszerezni. A harmadik pályázatban a hetvenezer kilométert
futott, hat éves Volkswagen
Crafter falugondnoki busz lecserélését célozták meg, amely
helyett szeptember végén egy
Opel Vivaro Combi 8+1 személyes jármût tudnak vásárolni.
– Sajnos három rendezvényes beadványunk nem nyert.
Pályáztunk népmûvelõdési eszközök beszerzésére, melybõl a
1992 óta elhasználódott asztalokat, székeket szeretnénk lecserélni. Tizenhat darab összecsukható asztalt, száz darab

összerakható széket, mobil
színpadot pályáztunk meg, melyek kevesebb helyet is foglalnának. A focipályánkhoz
szerettünk volna egy öltözõt
és hozzá áramot beköttetni, de
sajnos a számított költségek
olyan magasra jöttek ki, hogy
meghaladták a megpályázható
összeget. Azért is lenne fontos
mindez, mert akkor a falunapot is ott rendezhetnénk.
A hegyi pihenõt szeretnék
kicsinosítani, ahová kihordták
az iskolaépület felújításakor
megmaradt tetõcserepet, így a
lassacskán összegyûlõ oszlopokkal együtt egy esõbeállót
szeretnének felépíteni. Ugyanakkor gondolkoznak azon is,
hogy ott pályázatból egy pajtaszínház épülhessen. Augusztus végén, szeptember elején
minden évben ezen a részen rendezik meg a település nagy érdeklõdésre számot
tartó fõzõversenyét, a Vitárgyai Napokat.
Pataki Balázs

Nemzetközi mérkõzés Nemesapátiban
Kapcsolatépítés a magyar lakta településekkel
Július 25-én a nemzetközi
mérkõzést rendeztek Nemesapátiban, ahol a Csács-Nemesapáti SE labdarúgó-csapata a
szerbiai Hajdújárás FK Vinogradar együttesét látta vendégül és szoros mérkõzésen 2-1re nyertek a hazaiak.
– Két Délvidékrõl származó játékosunk van Somogyi Rudolf és Nyári Attila személyében, akiknek segítségével felvettük a kapcsolatot a Vinograd csapatával. Hosszú távú
terveink között szerepel, hogy
az elcsatolt, magyar lakta területeken mûködõ egyesületekkel szeretnénk egy közös tornát rendezni. Csatlakozott az
ötlethez a megyeszékhelyi Páterdomb csapata is, amelynek
a szlovákiai Marcelházával van
kapcsolata. Szeretnénk ehhez
az ausztriai és szlovéniai kapcsolatokat is kamatoztatni –
számolt be a kapcsolat létrejöttérõl Horváth János egyesületi elnök.
A két egyesület a zalaegerszegi Tóka Vendéglõben elfogyasztott közös ebéddel kezdte az ismerkedést, itt fellépett
a csácsi népdalkör is. Délután

A két csapat (sárgában a hazaiak) barátságban töltötte együtt a hétvégét.
a két település utánpótlás csapatai is megmérkõztek egymással, a gyerekek a meccset
követõen lángost és prószát
kaptak. A felnõttek mérkõzése
után a Nemesapáti Önkormányzat támogatásával biztosítottak vacsorát a vendégeknek, akik a botfai kastélyban
foglalták el szállásukat. Vasárnap az Aquacityben látták vendégül a hajdújárási bajnokcsapatot, s abban mindkét fél
egyetértett, hogy találkozónak
lesz folytatása.
A nemesapáti csapat a találkozót követõen is elõkészü-

leti mérkõzésekkel, heti három
edzéssel készül a következõ
bajnokságra, a játékoskeret is
véglegesnek tekinthetõ. Az
egyesülettõl két játékos távozott: Szeglet Krisztián munkahelyi elfoglaltság miatt alacsonyabb osztályba, Alibánfára,
illetve Pergel Dávid Gellénházára igazolt. Új játékosok Sági
András (Andráshida), Lukács
László (Gellénháza), Németh
András és Szabó András
(mindkettõ Teskánd). Pákáról
igazolták Bakos Dávidot, aki
sajnos keresztszalag-szakadást
szenvedett, így fél évig nem

tud az egyesület rendelkezésére állni. Az U19-es csapat
vezetését a Teskándról érkezõ
Németh János vette át, öt játékost igazoltak az ifjúsági csapatba, ahonnan „kiöregedésükkel” négyen távoztak. Szeretnének jó kapcsolatot kialakítani az Alsónemesapáti TE
csapatával, ahol az itt kevesebb
szerepet kapó, illetve a felnõtt
csapatra még nem érett játékosok is bizonyíthatnak.
-pbA www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
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Elismerték Csötörtök Csabáné tanítói munkáját
Elõzõ számunkban már beszámoltunk róla, hogy az alsónemesapáti-nemesapáti Csertán Sándor Általános Iskola
tanévzáró ünnepségén az iskola tantestülete és az Apáti Iskoláért Alapítvány Csertán-díjat
adományozott, melyet az intézményért sokat tevõ diák, dolgozó, illetve tanító kaphat meg.
– Ebben az évben úgy döntöttünk, hogy három olyan
idõs nyugdíjas pedagógusnak
adjuk oda a Csertán-díjat, akik
hosszú éveken keresztül generációkat neveltek fel a két településen. Szekeres István és neje, Rózsika néni 60 éve, Csötörtök Csabáné 70 éve vették át
tanító diplomájukat. Egykori
tanítóinknak ez alkalomból a
Savaria Egyetemi Központ gyémánt, illetve a Szegedi Tudományegyetem rubin oklevelet
állított ki. Több évtizedes tevékenységükkel, segítõkészségükkel a gyermekek iránti nyitottságukkal,
elkötelezettségükkel több generációt neveltek fel. Mintát adtak emberségbõl, lelkesedésbõl, megértésbõl tanítványiaknak, régi és
jelenlegi pedagógus kollégáiknak. Munkájukkal hozzájárultak intézményünk jó hírnevéhez, nevelõ munkánk színvonalának emeléséhez – méltatta
egykori kollégáit Szabó Katalin igazgató.
Sajnos a tanítók egészségi
állapota nem engedte, hogy
személyesen vehessék át a
díjat. Nemesapátiból Gáspár

Zoltánné polgármester és Szabó Katalin iskolaigazgató az
otthonául szolgáló Notre-Dame Szociális Otthonban látogatta meg, és adta át az elismeréseket.
– Édesanyám tanító, édesapám nyomdász volt, három
testvéremmel pedagógus pályára mentünk egy testvérünk
erdõmérnökként végzet. Édesanyánk példáját követtük, Szegeden végeztem. Kiskunhalason, Orosházán tanítottam,
majd a házasságom által kerültem 1962-ben Zalába. A férjem
neves grafológus, íráselemzõ
volt és egyszer íráselemzést
kértem levélben tõle. Az írásomból látta a tulajdonságaimat és édesanyjának egybõl
azt mondta, hogy elvenne feleségül. Alig több mint 16 évet
voltunk házasok, sajnos korán
meghalt. Öröklõdõ izomsorvadásos betegsége volt, ezért
sem vállaltunk gyereket – meséli mindenki Málcsi nénije,
aki manapság keresztrejtvényfejtéssel tornáztatja az agyát.
Csötörtök Csabáné Zalába
kerülése után Alsónemesapátiban a Szekeres házaspárral
együtt tanított, majd 55 évesen, 1980-ban ment nyugdíjba.
Málcsi néni leginkább az irodalmat szerette tanítani, de
szaktanár híján a kémiát, testnevelést is tõle tanulták felsõ
tagozatban a diákok. Nyugdíjba vonulása után a férjét ápolta és mellette délutánonként a
falu gyerekeinek tartott napkö-

Csötörtök Csabáné Gáspár Zoltánné és Szabó Katalin társaságában.
zit. Nemzedékek nõttek fel
Csötörtökék kertjében, akik
közül sokan máig is látogatják
Málcsi nénit. 1972-ben végzett
diákjai közül négyen tavasszal
a kilencvenedik születésnapján személyesen is felköszöntötték.
– Szerettem a diákokat, mindenkivel megtaláltam a közös
hangot. Az a szép tanári pályában, amikor látjuk a munkánk eredményét. Jó érzés, ha
pozitív irányba változik a gyerek, kijavítja a hibáit, van önkritikája. Sokan most is meglátogatnak az egykori tanítványok közül. A mai fiatalok közül nemrég volt nálam az

utcánkbéli Kutai Dávid, aki
most érettségizett. Jólesik ez a
sok elismerés, amit mostanában kaptam, de már kicsit túlzásnak is tartom. Egy éve, júliusban jöttem az otthonba,
ahol nagyon jól érzem magam,
szeretettel,
gondoskodással
vesznek körül. Szerencsére
nincsen semmi bajom, amit
én az immunrendszert erõsítõ kecsketejnek tulajdonítok,
amit egykori tanítványom, Takács Sándor minden héten hoz
nekem. A mostani világ felgyorsult, mindenkinek okostelefonja van, a gyerekek több
törõdést igényelnek, mint régen.
Pataki Balázs

Sikeres színházi évad, hasznos diákmunka

Az EEE tagjai legutóbb a fõtéren és környékén tartottak tereprendezést.
Egerváron folyamatos fejlesztések zajlanak a várkastélyban, így augusztus 7-én avatják
fel a kastély konyháját, melyhez kapcsolódóan zenés va-

csoraestet is szerveznek. A
különleges ételkóstolóra jegyeket a Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság konyháján lehet
vásárolni. Augusztus 15-én a

vár játszótere melletti új fogadóépületet avatják fel, ahol az
új kemencében sütött langallót és egyéb finomságokat lehet majd megkóstolni. Hamarosan zárul a nyári színházi
évad, augusztus 15-én utolsóként A maláji lányt láthatják a
nézõk. A Turay Ida Színház
szereplése sikeresnek mondható, az elõadások java teltházat vonzott, így a jegyet váltók száma várhatóan eléri a
hatezret.
– Önkormányzatunk is részt
vett az országos diákmunka
programban, melynek keretében 3 fõ alkalmazására nyílt
lehetõségünk. A diákok bérét
és járulékát az állam támogatta. A fiatalok tereprendezési és festési munkákat végeztek el, így újult meg többek
között a postától keleti irányban lévõ hosszú korlátszakasz.
A fiatalok olyan munkát végezhettek, amivel Egervárt szépítik és mindez erõsítheti a te-

lepüléshez való kötõdésüket is
– számolt be Gyerkó Gábor
polgármester.
A település falunapját augusztus 22-én több helyszínen
tartják. Idén is lesz fõzõverseny, gyermekjátékok, kulturális mûsor, lövészverseny és
egyéb meglepetések várják a
látogatókat. A lõteret és környékét társadalmi munkában
újították meg, ahová új padok
kerültek és kitisztították a környezetet. A nyári szünet végéig
megtörténik az önkormányzat,
a tornaterem és az óvoda tetejére a napelem táblák felszerelése, melyet követõen mindhárom épület tetején a megújuló energiával tudnak takarékoskodni.
Az Együtt Egervárért Egyesület (EEE) tagjai rendszeresen szerveznek társadalmi munkát annak érdekében, hogy a
településen található köztéri
növényzeteket gondozzák.
-pb-
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A foglalkozások közösséget építettek
Kézmûves vándorkiállítás Alsónemesapátiban

Alsónemesapáti alkotók csoportja az általuk készített munkák
körében.
2014 novemberétõl, idén
április végéig Kocsisné Koszorús Anikó népi iparmûvész
vezetésével és a Nemzeti Mûvelõdési Intézet támogatásával
minden szombaton kézimunka szakkört tartottak az alsónemesapáti kultúrházban. A
húsz összejövetelen az asszonyok szorgalmasan öltögetettek, melyhez az alapanyagokat
a támogatással együtt kapták.
Közös munkaként a falu haranglábjában található Mária
szoborhoz készült egy gyönyörû terítõ, ami a harangláb felújítása után kerül a helyére.
Egyéni munkaként komádi
fehérhímzéssel terítõk, kis zsákok, azsúrozással szintén terítõk, mezõségi mintával pedig táskák is készültek. Július
18-án a Zala Megyei Népmûvészeti Egyesület, a Nemzeti
Mûvelõdési Intézet (NMI) Zala
megyei irodája, valamint a
helyi önkormányzat szervezésével nyílt vándorkiállítás az
alsónemesapáti kultúrházban,
ahol az Újra öltünk és örökítünk határon is átnyúló
program jegyében készült helyi, kávási, gelsei, murasze-

menyei, rezi és radamosi kézimunkákat gyûjtötték össze.
– Minden alkotás sajátos,
egyedi üzenettel bír, örömmel
tölt el, amikor láthatom az
emberi alkotóerõ nagyságát. A
hosszúnak tûnõ szürke hétköznapokban a mûvészet mindenki számára lehetõséget biztosít
arra, hogy valami újat alkosson. Egy világot nyit meg nem
csak az alkotók, hanem a csodálók elõtt is. Legyen szó egy
festményrõl, dalról, színdarabról és még sorolhatnánk. Úgy
gondolom, hogy ezt az alkotóképességet az élet minden
területén kamatoztatni kell. A
kézmûveskedés, a varrás, a
hímzés egy gyönyörû ága a
mûvészetnek. A régi népi hagyományokból ered, hogy a
nõk a tél eljövetelével kézmûves munkákba kezdtek. Jó látni
az embereket, hogy mire képesek, és jó örülni a mások sikerének is. Ezek a foglalkozások
jó példát mutathatnak a gyerekeknek is, hogy hogyan tudják hasznosan tölteni a szabadidejüket – szólt a megjelentekhez köszöntõjében Pereszteginé Cziráki Katalin polgár-

mester. Mellette Dala Hajnalka, a Zala Megyei Népmûvészeti Egyesület közmûvelõdési
referense és Konczér Katalin,
a NMI Zala megyei irodájának
területi koordinátora is méltatta a vándorkiállítás létrejöttét,
a szakkörök résztvevõinek kitartását pedig oklevelekkel ismerték el.
A kiállításra elzarándokoltak a többi településekrõl is, a
programot a Radamosról érkezett Šetar Lucija és az Apáti
Citeraszakkör elõadása is színesítette. Alsónemesapátiban
összesen tizennégyen vettek
részt a foglalkozásokon, melyeket Krápicz Lászlóné kulturális szervezõ koordinált. Kocsis
Péterné több mint harminc év
után kezdte újra a kézimunkázást, a tárlaton több alkotását is megcsodálhatták az
érdeklõdõk:

– Leánykoromban sokat
kopíroztam indigóval, hímezgettem, aztán amikor megszülettek a gyerekek, akkor
minden abbamaradt. Nemrég
sajnos elért egy súlyos betegség és nekem ez a kézimunka jelentette a kikapcsolódást, ez volt a kiút. Sikerült a nõvéremet is rávennem, hogy járjon el a foglalkozásokra, segítettük egymást és egy jó társaság alakult
ki. Új dolgokat is tanultam:
most varrtam elõször rámán,
mellette futót, párnát, szatyrot
készítettem és részt vettem a
közös munkában is. Otthon is
összegyûjtöttem a család régi
kézimunkáit, amiket egy szekrényben õrzök.
Pataki Balázs
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.

Nyelvtanulás anyanyelvû tanárral
Amerikai egyetemista Egerváron
Az idei évben is ellátogatott egy egyetemista lány,
Cayli Baker Egervárra, hogy
angol nyelvet oktasson a tanulni vágyóknak. Kedvességével, ügyességével nagyon gyorsan belopta magát a tanítványok szívébe. Különbözõ korosztályú csoportokban folyt az
oktatás, még a kis óvodások is
ismerkedtek idén az angol
nyelvvel. A diákok jól érezték
magukat, de hogy érezte magát Cayli Magyarországon?
– Egy évvel ezelõtt még
meg sem fordult a fejemben,
hogy a nyaram egy részét Magyarországon töltöm. Bár soha
nem is képzeltem, hogy egyszer ide utazom, azonban a
három hét Egerváron töltött
idõ után boldog vagyok, hogy

Együtt a tanítványokkal…

ezt megtettem. Magyarország
egy csodálatos ország és Egervár egy gyönyörû falu, de ami
a legjobbá tette az itt töltött
idõt, az engem fogadó emberek vendégszeretete. Minden
egyes személy, akivel kapcsolatban álltam, hatalmas szeretettel fogadott, ami levett a lábamról. Köszönetet kell mondanom az összes diákomnak, a
családjaiknak, és az újdonsült
barátaimnak, akiket megismertem. Az Egerváron való tanítás
életem legnagyobb élménye
volt, megtisztelve érzem magam, hogy ennyi csodálatos
embert ismerhettem meg a
három rövid hét alatt. Köszönök neked mindent Egervár! Már most hiányzol! –
búcsúzott Cayli Baker.
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Diákmunkaprogram Zalában

mxm lakberendezés rovata

Alsónemesapáti elsõként foglalkoztat fiatalokat

A képen Pereszteginé Cziráki Katalin, Alsónemesapáti polgármestere és Koczka Csaba, a Zalaegerszegi Járási Hivatal
vezetõje.
Népszerû az államilag finanszírozott nyári diákmunkaprogram Zalában. Erre több
mint 45 önkormányzat jelentkezett, köztük Alsónemesapáti. A település polgármestere, Pereszteginé Cziráki Katalin elsõként írt alá megállapodást a Zala Megyei Kormányhivatallal. Ennek értelmében a 690 lelkes községben hat helyi fiatal dolgozik
egy hónapon át, júliustól
augusztusig. A tanulók négy
órában vállalnak munkát és
ezért bruttó 52 ezer forintot
kapnak.
– A 16 és 25 év közötti falubeliek az önkormányzatnál, az

általunk fenntartott intézményeknél, illetve a közterületeken segítenek. Ez nagy lehetõség számunkra, aminek köszönhetõen feladatainkat egyszerûbben tudjuk ellátni. Egyik
elõnye, hogy állandó alkalmazottaink könnyebben mehetnek el szabadságra, munkájukat ugyanis átmenetileg –
kisegítõ jelleggel – átveszik a
diákok. Másrészrõl ezzel lehetõséget adunk a felnövekvõ
generációnak, bízunk benne,
hogy az itt megszerzett tapasztalataiknak köszönhetõen tanulmányaik után sikeresen vállalnak majd munkát. Ráadásul
semmit sem kell költenünk a

tanulók foglalkoztatására, annak költségeit teljes egészében
az állam vállalja – hangsúlyozta
Pereszteginé Cziráki Katalin.
A programot 2013-ban a
Nemzetgazdasági Minisztérium
indította, idén 1,5 milliárdból
valósítják meg. Ebbõl Zala 45
milliót, míg Zalaegerszeg és a
környezõ települések csaknem
13 millió forintot használhatnak fel.
– Cél, hogy csökkenjen az
inaktív fiatalok száma. Azt várjuk ettõl a kezdeményezéstõl,
hogy a diákok kikerülve a
munkaerõpiacra könnyedén
helyt állnak majd. A foglalkoztatással kapcsolatos elsõ benyomások meghatározzák a
késõbbi jogkövetõ magatartásukat. Ezáltal megfelelõ tapasztalatot szerezhetnek az elsõ
„felnõttkori” elhelyezkedésükhöz szükséges érdekvédelmükkel kapcsolatban. A megfelelõ kötelességtudat kialakulása, valamint a megkeresett pénz értékének a felismerése ifjúkorban alakul ki,
ebben is segít a program –
tette hozzá Koczka Csaba, a
Zala Megyei Kormányhivatal
Zalaegerszegi Járási Hivatalának vezetõje.
A jelentkezési határidõ lezárult, a sikeres pályázók július
17-én munkába álltak. Többségük a nyáron megkeresett
pénzt továbbtanulásra fordítja,
vagyis a program elérte a
célját.
- mzs -

Zenés baba-mamás foglalkozás Nagypáliban
A nagypáli közösségi házban júliustól minden hétfõ
délelõtt 10 órától „Tilinkó
Zenebölcsõde” várja 3 éves
korig a babákat és a mamájukat. A foglalkozásokat
Csizyné Gócza Ildikó zenetanár tartja.
A foglalkozásokon vidám
gyerekdalokat, mondókákat tanulnak, mozgásos játékokat
játszanak, vonatoznak, hajókáznak, fát vágnak, röpködnek.
A lovagoltatók, ujjasodik, tenyeresedik és hintáztatók mellett kisgyerekeknek való körjátékokat is játszanak.
Egy nagy kosárból kis méretû színes ritmushangszerek
kerültek elõ, amit a gyerekek
örömmel fogtak kezükbe, nézegették, rázogatták, közben
gitár- és furulyaszót hallhattunk énekszó kíséretében. A
pici babák karon ülve nagyon
élvezték a közös játékot, miközben a nagyobbak önállóan
próbálkoztak egy-egy mozdu-

lattal, tánclépéssel. A kellemes,
jó hangulatú foglalkozáson pozitív hangvételû, a gyereklélek

nyugodt, harmonikus fejlõdését szolgáló versek és énekek
hangzottak el.

Fõzni jó!
Hogy nézel ki?…
Attilával történt meg ez
az eset. Évekkel ezelõtt az
élet úgy hozta, hogy egy
pékségben kapott állást,
mint árukiszállító. Rengeteg
boltba kellett kiszállítani,
ezért elég „pörgõs” volt a
munka. Nem bánta, ez tetszett neki, mert nem szerette a „tökölõs” munkákat.
Minden helyre oda kellett
érni, ezért gyakran elõfordult, hogy még enni se maradt ideje. Amikor hazaért,
mindig farkaséhes volt.
Ezért felesége rosszallóan
mondta: meglátod, elõbbutóbb gyomorfekélyed lesz.
Ilyenkor Attila férfiasan
csak legyintett.
Ebben a munkában egy
dolog viszont nagyon zavarta, hogy akivel csak találkozott, mindenki morcosan
fogadta. Ez azért bántotta,
mert azt gondolta, valamiért elégedetlenek vele.
Pedig csak arról volt szó,
hogy a hajnali keléstõl sokan csak morcosan tudták
kezdeni a napot. Egyik reggel azonban történt valami,
neki is meg kellett kóstolni
az új kakaós csigát, mert kíváncsiak voltak a véleményére. Lehetett valami csodaszer ebben a csigában,
mert ezután akivel csak találkozott, mindenki mosolyogva fogadta, sõt amikor õ
is visszamosolygott, az eladó lányok hangos kacagásban törtek ki. Attila vidáman ért haza és éhesen. Hihetetlen módon még a felesége is mosolygósan fogadta és ennyit kérdezett: –
Hogy nézel ki?
Attila a tükörbe nézve
vette észre, hogy a hajnali
kakaós csiga milyen „vidám”
nyomott hagyott rajta…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Nyugállomány 55 évi szolgálat után Táboroztak az egervári diákok
2015. június 29-tõl 2015.
július 3-ig nyári táborban vettek részt az Egervári László
Általános Iskola tanulói Balatonkeresztúron. A szállást és
az étkezést a Fekete Macska
panzió biztosította a táborozók számára.
A szép, napos idõnek köszönhetõen a legtöbb idõt a
strandon tölthették a diákok,
de volt lehetõség arra is, hogy
szabadidõben közös séta keretében felfedezzék a környé-

ket, fagyizzanak, s vacsora után
a tudásszomjukat is enyhítsék
egy kis nyelvtanulással. Egy
amerikai egyetemista lány foglalkozást tartott a tanulni vágyók számára, s voltak, akik
napközben is szívesen beszélgettek vele a strandon vagy
akár a tábor területén.
Az idõ gyorsan telt, hamarosan elérkezett a péntek, amikor a gyerekek a strandolás
után lebarnulva, vidáman hazatértek otthonaikba, szüleikhez.

Fotó: facebook
Július 26-án a zalaszentiváni templomban hálaadó
szentimise keretében búcsúzott híveitõl Sömenek István
érseki tanácson, plébániai kormányzó.
Az 1960-ban történõ pappá
szentelése után Nemesapáti-

ban, Alsónemesapátiban, Vöcköndön, majd Alibánfán, Zalaszentivánon és Pethõhenyén is teljesített szolgálatot.
Ez idõ alatt végzett tevékenységét több állami kitüntetéssel ismerték el, számos település díszpolgára lett.

Egervári Krónika
Elkészült az Egervári Krónika második száma, melyben
a közelmúlt eseményeinek
bemutatása mellett a várható
programokról, és hasznos in-

formációkról értesülhetnek az
egerváriak.
A tervek szerint kéthavonta jelenik meg továbbra is az
újság.

www.zalatajkiado.hu
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Hagyományteremtõ focitorna Kemendolláron
át. A díjátadó után a csapatokat babgulyással vendégelték meg.
A labdarúgó egyesület szervezésében lezajlott tornán a
csapatok megvendégelésében
és a lebonyolításban civil tá-

mogatók is részt vettek. A szervezõk ezúton is köszönik a segítséget. A programot a jövõben egyéb sportokat népszerûsítõ egész napos programokkal is kibõvítik.
Pataki Balázs

Nagypáli Napkorona Fesztivál
és III. Nemzetközi Hõlégballon találkozó
2015. Augusztus 14-16-ig
Sportszerû és jó színvonalú mérkõzéseket vívtak a csapatok.
Július 12-én elsõ alkalommal rendeztek labdarúgó-tornát Kemendolláron. A baráti
mérkõzéseken a házigazdák
mellett Egervár, Pakod és Böde csapatai mérték össze erejüket. Délután két órától este
hétig sportszerû és jó színvonalú mérkõzéseket láttak a
nézõk, a vendégcsapatokat elkísérõ
családokkal
együtt
több, mint kétszázan vettek
részt az elsõ sportnapon.
– Településünkön eddig
nem volt, így több téma mellett a választások után merült
fel az ötlet, hogy sportnapot is
szervezzünk. A hajdani megyei
I. osztályú bajnokságot is nyert
kemendollári focicsapat 2005ben megszûnt, a 8 év után
alakult „újgenerációs” társaságunk, majdnem teljes egészében helyiekbõl áll. Azt gondoltuk, hogy az elsõ sportnap
legyen a focistáké, próbáljuk

népszerûsíteni a helyi, és a
megyei futballt a településünkön. Alapítottunk egy vándorkupát, amely remélem egy sorozat elsõ állomása lehet, illetve egy alapja a négy focicsapat,
illetve a négy település jó kapcsolatának – vázolta fel Németh László polgármester, aki
a nap végén Gulyás Olivér
egyesületi elnökkel együtt adta át a díjakat, és minden csapatnak sok sikert kívánt a hamarosan induló bajnokságban.
A versengésben a Bödei SE
csapata végzett az élen az
Egervári TE, a Végh Farm
Pakod KSE és a Kemendollári
LSC elõtt. A torna gólkirálya
Büki Tibor (Pakod) lett, legjobb kapusnak Csimcsa Milánt (Kemendollár) és Horváth Krisztiánt (Pakod) választották. A legjobb játékos elismerést Kócza Bálint (Böde) és
Szíjártó Balázs (Egervár) vette

Befektetés a jövõbe!

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

Szerezzen képesítést
tanfolyamainkon!

2015. Augusztus 14. Péntek
17,45 óra Megnyitó
18.00 óra Turul Zenekar
19.00 óra Jump Rock Band Zenekar
20.00 óra Turál Zenekar
21.00 óra Kutya vacsorája
22.00 óra Retro Party
Házigazda: Tomek Retro Boy
24.00 óra Sztárvendég: Dévényi Tibi bácsi

2015. Augusztus 15. Szombat
16.00 óra Kistérségi Kulturális Találkozó
18.00 óra Csikós bemutató
19.15 óra Bûvész show
20.00 óra Balázs Pali
21 óra Fáraó buli

2015. Augusztus 16. Vasárnap
14.00 óra Emlékmise
16.00 óra Kistérségi Kulturális Találkozó
Megnyitó
Köcse Tibor, a társulás elnöke
16.15 óra Fellépnek a kistérség amatõr csoportjai
17.00 óra Turisztikai Központ ünnepélyes átadása
19.00 óra Vastag Csaba
20.00 óra Díjak átadása
21.00 óra Csík zenekar
Kísérõ programok: vidámpark, kirakodó és kézmûves
vásár,
lovaglás, sétakocsikázás,
Hõlégballonok felszállása lehetõség szerint péntek este, és a
másik két napban reggel és este
A rendezvény szervezõje Nagypáli Község Önkormányzati
képviselõ-testülete, amely szeretettel várja a programjaira!

Induló tanfolyamaink:
Targoncavezetõ,
Emelõgép-vezetõ,
Földmunkagép-vezetõ,
Tûzvédelmi szakvizsga.
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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!
Kedvezményes családi belépõk!
Családi jegy (2 felnõtt + 2 gyermek): 6 200 Ft
Családi jegy (2 felnõtt + 3 gyermek): 6 800 Ft
Családi jegy (2 felnõtt + 4 gyermek): 7 500 Ft
(A családi belépõ a gyermek 3-14 éves koráig érvényes!
0-3 éves korig a belépés INGYENES!)

65.680 Ft

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
Tel: 0692/351-320

ÉNYKK Zrt. UTAZÁSI IRODA
Kedvezményes ajánlatai
(A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA JOGUTÓDJA) Eng. sz.:U-001588

Hu

• Kereskedelmi fõzés

• Palackozás
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• Bérfõzés

A fõzési díj szeszadóval együtt 1500 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a fõzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.
Mert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendõ megrendelõimet:
Farkas Tibor pálinkafõzõ mester
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

DALMÁCIA városai TROGIRI nyaralással
Szept. 2-6.
56.500 Ft/fõ
SALZBURG-Zell am See-Grossglockner
Szept. 4-6.
41.900 Ft/fõ
VELENCE-Murano-Burano-Torcello
Szept. 11-13.
45.900 Ft/fõ
ISZTRIA és KVARNER-ÖBÖL gyöngyszemei (félpanzió)
Szept. 19-23.
74.900 Ft/fõ
TOSZKÁNA: CinqueTerre-Modena-Parma-Firenze
Szept. 8-12.
96.500 Ft/fõ
ÉSZAK-OLASZ TÓVIDÉK: Milano-Lago Maggiore-Isola Bella
Szept. 16-20.
79.500 Ft/fõ
ERDÉLY kulturális és természeti szépségei (félpanzió)
Szept. 23-28.
71.900 Ft/fõ
SZICÍLIA másképpen-Dél Itália
Szept. 23 - Okt. 1.
166.900 Ft/fõ
Mesél a BÉCSI ERDÕ (Bécs másképpen)
Szept. 25-27.
32.500 Ft/fõ
TÖRÖK KÖRÚT, RODOSZI kirándulással (félpanzió)
Okt. 9-18.
194.500 Ft/fõ
PALÓCORSZÁG-SZLOVÁKIA (Szép kártya)
Okt. 23-25.
26.500 Ft/fõ

5% kedvezmény a hirdetés felmutatójának!
(Az akció visszavonásig érvényes)

Bõvebb információval várjuk irodánkban:
Zalaegerszeg: +36 92/ 511-045
Nagykanizsa: +36 93/ 536-716
Szombathely +36 94/311-134
Keszthely: +36 83/511-231
Hévíz: +36 83 540-399
Lenti: +36 92/551-061
Veszprém: +36 88/590-752

