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Ötödik Napkorona Fesztivál
Minden évben igyekeznek
egy kicsit megújítani a Nagypáliban megrendezendõ Napkorona Fesztivált. Idén augusztus második hétvégéjén horgászversennyel, gazdanappal,
parasztolimpiával és mezõgazdasági gépbemutatóval bõvült
a mûfüves pályaavatást és labdarúgó-tornát is magába foglaló program.
Idén pénteken már harmadik alkalommal rendezték meg
a térség hõlégballonosainak
találkozóját és elsõ alkalommal
rendeztek a gyõrvári tónál horgászversenyt, melyen 11 horgász közül Olasz Róbert gyõzedelmeskedett. Szombaton átadták a 40 millió forintból
megépült mûfüves labdarúgó-

pályát, amit a nyolc csapat
részvételével zajló vándorkupán avattak fel. Múltidézés keretében Köcse Tibor a település elõzõ polgármestereinek jelképes ajándékkal köszönte meg a munkáját.
Este a település önkormányzata által odaítélt díjak
átadására került sor. Díszpolgári címet ítéltek oda Magyarország labdarúgó-sportjában
végzett kiemelkedõ tevékenységéért Berndt Storck szövetségi kapitány számára, melyet
Budapesten adnak át a díjazottnak. Nagypáli településért
díjat adományoztak Madaras
Attila belügyminisztériumi fõtanácsnoknak a település falumegújítási mozgalmának tá-

Fotó: Huber Imre
A pályaavatáson Simon Attila alpolgármester, Köcse Tibor,
Péter Zoltán, Vigh László, Maczó Ádám kivitelezõ, dr. Boros
Imre, Preisinger Sándor.
mogatásáért, illetve Rakamazi
Zoltánnak a testvértelepülési
kapcsolatok létesítése terén
végzett munkáért. Nagypáli
Sportdíjat kapott id. Józsi
György, illetve Diós Gábor, a
település sportéletében vég-

A négycsillagos Thermal Hotel BALANCE**** szálloda
földszintjén található L16 étterem és a Lobby bár egyszerre nyújt
igazi minoséget, finom ízeket és figyelmes kiszolgálást
nem csak szállóvendégek részére
Éttermünk a nemzetközi és hazai ízek mellett régiónk friss és helyi
biotermékeivel igazi kulináris élvezetet varázsol vendégeink számára.
Ha csak egy kellemes ebédre vagy vacsorára vágyik párjával, barátaival
vagy családjával, valódi gasztronómiai élményt nyújtunk
a'la carte vagy svédasztalos büfévacsora formájában egyaránt.
Profi séfünk és csapata minden esetben gondoskodik arról, hogy
minden tökéletes legyen.
Hangulatos és modern Lobby bárunk tökéletes választás egy
nyugodt, kellemes beszélgetéshez, melyet házi cukrászatunk
fantasztikus süteményei, kávé- és teakülönlegességek, a világ legjobb
koktéljai, kiváló borok tesznek nagyszerubbé!

Bovebb információ: info@balancehotel.hu;
Tel: 0692/630-590; www.balancehotel.hu

zett tevékenységéért. Nagypáli
Média díjat kapott id. Balaicz
Zoltán a település eseményeinek megörökítéséért. Idén is
díjazták kitûnõ eredményt elérõ nagypáli diákokat, akik
(Folytatás a 2. oldalon)
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Megemlékezések Szent István királyunk ünnepén
A magyar államalapítás emlékének hódolva mutatott be
ünnepi szentmisét az alsónemesapáti Magyarok Nagyasszonya templomban Stróber László atya. Az ünnepen az Apáti

Kultúrcsoport verses- zenés
mûsorral magasztalta Szent
István királyt.
– Augusztus huszadika államalapítónkról, rólunk, magyarokról szól és mindarról,

Ötödik Napkorona Fesztivál

Megújult a Millenniumi Emlékpark Egerváron.

Fotó: Huber Imre
A parasztolimpia egyik pillanata.
(Folytatás az 1. oldalról)
oklevelük mellé mind a tizennégyen külön jutalomban is
részesültek. A Kovács-családban Virág, Ákos és Lõrinc is
elismerést kapott, akik nagyon
örültek, hogy jó jegyeikért
színpadra szólították õket.
Koraeste a régi Dáridó mintájára érkezett Lajcsi vendégeivel, majd a Fáraó báljára is
megtelt a sátor. Másnap gazdák és mezõgazdasági jármûveik és eszközeik sorakoztak
fel az elsõ gazdanapon, ahol a
bemutatók és versenyek mellett parasztolimpiát is rendeztek. Az érdeklõdõk egymás
mellett láthatták az 50 éves
kombájnt, a kistraktort vagy az
új technológiát képviselõ 500
lóerõs John Deere gépeket.
– A megye legszínesebb
rendezvényét tartottuk, amit
egyben át is alakítottunk kicsit. Olyan interaktív programokat szerveztünk, ahol az
emberek a résztvevõk, õk
vetélkednek és hagyjuk õket,
hogy megmutassák mit tudnak. Az emberek a mindennapokban feszültek, szeretnek
kikapcsolódni, így szórakoztató programokkal, élõzenei
koncertekkel is vártuk õket.
Olyan gazdanapot próbáltunk
rendezni, ahova a politika egykori meghatározó egyéniségét,
Torgyán József egykori földmûvelésügyi és vidékfejlesztési minisztert is meghívtuk.
Ezen a hétvégén visszaemlékezünk a húsz évvel ezelõtti falunapra, ahová már egy rendezvénysátrat tudtunk bérelni,
Galambos Lajos is akkor járt

elõször nálunk. Külön öröm,
hogy a parasztolimpián több
család is részt vett, ahová a
vártnál is több csapat nevezett.
A mezõgazdasági gépek számára természetes elemekbõl álló
akadálypályát állítottunk össze
– összegzett Köcse Tibor polgármester, aki kiemelte, hogy
az unióban különdíjjal ismerték el a település energiamegújítási törekvéseit, s díjazták a
közterületek megújítását is.
Estére ismét a rendezvénysátor programjaira hegyezõdött több figyelem, ahol este a
Lord Együttes koncertjét követõen tûzijátékot is láthatott a
vendégsereg, miközben még
vasárnap este is villanyfénynél
futballoztak a helyi fiatalok.
Lehet, hogy kevesebb sztárvendég volt idén, de többek
számára így is emlékezetessé
vált a program.
– Az elmúlt évek falunapjai
közül mi az ideit élveztük leginkább, mert családias hangulatban telt és most voltak a
legjobb programok is. A párom és baráti társasága, négyen indultak a parasztolimpián, ahol az elsõ helyet szerezték meg. Zsákban futásban,
bálagurításban, vízhordásban,
bab- és kukoricaválogatásban,
kosárnyi krumplival való egyensúlyozásban és létrával történõ
szlalom futásban is jól szerepeltek. Igyekszünk a gyerekeket is motiválni, hogy évközben jól szerepeljenek, Rolandnak becsúszott egy-két négyes,
Réka idén is kitûnõ tanuló lett
– árulta el Rövid Izabella.
Pataki Balázs

Alsónemesapátiban Pereszteginé Cziráki Katalin szelte fel
az új kenyeret.
ami összeköt minket. A magyar
történelemnek sokféle olvasata van: csak akkor sikerült felemelkednünk, ha lelkünket is
sikerült felemelnünk. Szent István királyunk keresztény hazát
kívánt adni a magyaroknak,
mert tudta, hogy ennek van
jövõje. Egyház és nemzetépítõként tudatosította Európában, hogy a magyaroknak helye van a legrangosabb nemzetek között. A történelem zivatarai többször megtépázták
nemzetünket, az államalapítónk által teremtett sziklaszilárd alap a legnehezebb idõkben is megmaradt nekünk. Soha nem lehet egy nemzet sikeres, ha nem a kisebb közösségekrõl felfelé haladva kezdi
az építkezést, csak ezekre alapozható erõs ország! – mondta
megemlékezésében Pereszteginé Cziráki Katalin polgármester. A hívek a szentmisét
követõen a megáldott kenyér
egy szeletével és lelkiekben
gazdagodva tértek haza.
Egerváron Kiss Gábor plébános mutatott be ünnepi

szentmisét, melyet követõen
Gyerkó Gábor polgármester
vágta fel az új kenyeret. A
templomból kijövet a hagyományoknak megfelelõen megkoszorúzták Egervári László
emlékmûvét majd a Millenniumi Emlékparkhoz vezetett
az ünneplõk útja, melyet az
elmúlt napokban újítottak fel
és ezen a napon adtak át a
lakosságnak.
– Ezen a napon ünnepeljük
a magyar állam megteremtését, augusztus 20-án tisztelettel
emlékezünk meg azokról is,
akik számunkra a Szent István
által képviselt kereszténységet,
magyarságot megvédték. Államalapítónk és követõinek
tetteire akkor is emlékeznünk
kell, amikor erõinket felemésztõ akadályokkal, kíméletlen ellenségekkel kell szembenéznünk. A mi összefogásukon
múlik, hogy sikeressé tudjuk-e
tenni Magyarországot. A játszóelemeket is tartalmazó emlékparkunk elõdje 2000-ben
létesült, azóta sajnos az idõ és
a rongáló kezek megtépázták.
A padokat össze-, a kandelábereket kitörték, mellette a növényzet is túlnõtte a parkot. A
képviselõ-testülettel úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk
visszaadni a régi fényét ennek
a ligetnek. Köszönetet mondunk Korbuly Kálmánnak, aki
végig felügyelte a munkálatokat. Nagyon sok felajánlás érkezett, többen növényekkel,
mások gépi és kézi munkával
járultak hozzá ahhoz, hogy ez
a park most így nézhessen ki.
Használják a falubeliek ezt a
templom árnyékában lévõ parkot kikapcsolódásra, elmélkedésre, érdemelje ki ez a park
méltó formáját, töltse be funkcióját – összegezte nemzeti
ünnepünkön a levegõbõl
nézve keresztformát mutató
parkról Gyerkó Gábor polgármester.
P.B.
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Finom ételek, vidám társaságok az egervári falunapon
Nyárias idõben tudták
megrendezni augusztus utolsó
szombatján az egervári falunapot. Délelõtt a faluház dolgozói ügyességi feladatokat szerveztek a gyerekeknek a sportpályán, ahol mindenki ügyeskedett, 1-1 feladatban még a
vállalkozó szellemû apukák is
részt vettek. A lõtéren légfegyveres lövészversenyt rendeztek, ami nagy érdeklõdés
mellett zajlott. Az ifjúságiaknál a lányoknál Németh Fanni,
a fiúknál Tóth Alex bizonyult a legjobbnak, a felnõttek
között a hölgyeknél Némethné
Halász Judit, az uraknál
Gángó Károly gyõzedelmeskedett.
Délután hagyományosan a
Pincedombon zajlottak a programok, ahol trambulin, légvár,
csillámtetoválás, lufi hajtogató,
lovaglás és íjászat várta az
érdeklõdõket. Az Együtt Egervárért Egyesület prószával és
lángossal, a Nyugdíjas Klub
tagjai palacsintával kínálták a
vendégeket. Ebben az évben
12 csapat nevezett a fõzõversenyre, az ételeket idén már
zsûritagként ízlelte meg Gángó Károly és Bende József.
– A vadpörköltnek a nevében is benne van, hogy meg
kell pörkölni. Beletesszük a

szalonnát, a sült vöröshagymát, a gombát, paprikát, majd
amikor megrottyant, akkor
kell befûszerezni, megpörkölni és utána szabad felengedni
lével. Amikor már majdnem
kész, akkor teszünk bele mustárt és ketchupot, a végén arányosan pár deci bort. Az utóbbi években Gángó Károllyal
felváltva többször nyertünk
már, megadjuk a lehetõséget
másoknak is, a versenyben
már nem veszünk részt – mesélte Bende József.
Idén a település élhetõbbé
tétele érdekében számos pályázatot készítettek és nyújtottak be, melyeknek lassacskán
eredményei is vannak, így
Gyerkó Gábor polgármester is
örömteli bejelentést tehetett a
falunapon:
– A Belügyminisztériumhoz
benyújtott út- és járdafelújításról szóló támogatási kérelmünk sikeres volt. Közel 15
millió forint támogatást nyertünk, amihez 8 millió értékben kell önerõvel hozzájárulnunk. Ebbõl fõút mentén a
templomtól északra és délre
térköves, szegélyes járdaszakasz épülhet, a Gyöngyvirág
utca kritikus szakaszát 100 méteren teljesen megújítjuk. Bízunk az óvodát, egészségházat

Az Együtt Egervárért Egyesület prószával és lángossal kínálta
a vendégeket.
felújító, illetve ipari park létrehozását megcélzó pályázatok sikerében.
A térségi fellépõk mûsora
mellett a nap végén több kategóriában is gyõzteseket hirdettek. A fõzõverseny vadpörkölt kategóriájában a Vonyarci
Amazonok, Szakos és csapata,
Egervári betyárok sorrend
alakult ki és különdíjat kapott
Szabó Arnold és csapata. Az
egyéb ételek között a Hoppá!

névre keresztelt társaság végzett az élen a Kicsi Rigó és az
EHKE csapata elõtt, a polgárõrség fõztje különdíjat érdemelt ki. A legnépesebb és leglelkesebb társaságnak járó díjat Lakhegy csapata kapta.
Kiosztották a Takaros porta
díjakat is, amit Bertók József a
József Attila utcából, illetve
Tulok Gábor a Szabadság utcából vehetett át.
Pataki Balázs

A nyelvi nehézség sem okoz problémát

Vendégek és vendéglátók.
Már évek óta tartó szoros
barátság fûzi össze Egervár és
Bettenhausen településeket.
Ezt a kapcsolatot több, mint
20 éve, Gyõri József, Egervár
volt polgármestere kezdeményezte. Célja, hogy különbözõ
nemzetek közelebb kerüljenek
egymáshoz, s nagyon jó nyelvgyakorlat is mindenki számára,
hiszen valódi élethelyzetben
találhatja magát az ember.
A Bettenhausenbõl és környékérõl érkezõ vendégeket az
egervári vendéglátókon kívül

még vasboldogasszonyi, pókaszepetki, alsónemesapáti, zalaszentiváni, zalaegerszegi és
alibánfai családok látták vendégül. Példaértékû volt a vendéglátók összefogása, s együttesen egy nagyon kellemes és
tartalmas programot állítottak
össze és szerveztek a német
vendégek számára.
A német csapatot, az eddigiektõl eltérõen, csütörtökön
délelõtt a vendéglátók egy kisebb csoportja Budapesten, a
Hõsök terén fogadta, s a közös

program buszos városnézéssel
kezdõdött. Az idegenvezetõ
nagyon ügyesen tartotta ébren
az éjszakai utazástól kicsit fáradt vendégek érdeklõdését, s
az idõ nagyon gyorsan eltelt.
Délután a szállás elfoglalása
után, „úttörõ vasúttal”, azaz
gyermekvasúttal a Normafáig
utaztak, s onnét sétálva jutottak el a Jánoshegyre, ahonnét
libegõvel tértek vissza a városba. A nap dunai hajózással fejezõdött be, amikor is a társaság megcsodálhatta Budapest
fényárban úszó nevezetességeit.
Pénteken a délelõtti program az Országház megtekintésével kezdõdött. A csodaszép
épület elbûvölte a csoport tagjait. Majd Buda várát, s annak
nevezetességeit tekintették meg,
végül egy kis sétával a Lánchídon át eljutottak a Váci utcára,
s a program a vásárcsarnokban vásárlással fejezõdött be.
A késõ esti órákban érkeztek a vendégek Egervárra, s a
vendéglátó családok izgatottan
fogadták német barátaikat.
Szombaton lazább program várta a lelkes társaságot.
Szerencsére az idõ is kedvezett, s a Szigligeti vár nem

csak bámulatos kilátást nyújtott, hanem a résztvevõk izmait is elég jól megmozgatta.
A túra után Gyenesdiás szabadidõparkjában kellemes picknik vette kezdetét, s késõbb,
miközben a társaság egyik fele
a keszthelyi borfesztivál nyújtotta szórakozási lehetõségeket tesztelte, a többiek megmártóztak a Balaton vizében.
A nap programja Egerváron, a
várkastélyban finom magyaros
vacsorával, süteményekkel és
hazai nedûkkel fejezõdött be.
A vacsora után megtekintettük
Paulovics Zoltán kiállítását, s a
festmények mindenkire nagy
hatással voltak. Nemcsak azért
volt nagy élmény mindanynyiunk számára, mert egy helyi mûvész munkáját láthattuk,
hanem azért is, mert Zoli
családjával együtt oszlopos
tagja a magyar vendégfogadóknak, s a német barátaink is
méltán lehetnek büszkék erre
az ismeretségre.
A vasárnap délelõttöt még
együtt töltötték a vendégek a
családokkal, s 2 órakor, a kissé
szomorú búcsú után, a jövõ
évi találkozás reményében vidáman indultak útnak.
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Szünidei programok és pályázatok Nemesapátiban
tokat nyújtottak be. Az Alsónemesapátival és Kisbucsával
közös egészségügyi pályázat
eredményeképp szeretnének
új orvosi rendelõt építeni.
Több pályázatot nyertek már
az intézményre, de szeretnék
az óvoda hõszigetelését megújítani, játszóudvarát fejleszteni. A Közösségi Ház tetõterének bõvítésével Integrált
Közösségi Teret alakítanának
ki, ami nagyobb területen adna helyet a könyvtárnak, kiállító, illetve konferenciaterem
Balogh Fruzsina, Horváth Péter és Harmath Petra a gyerekek
között.
A tavalyi nyárhoz hasonlóan idén is foglalkoztattak
közép-és felsõoktatásban tanuló diákokat Nemesapátiban.
Az önkormányzat hat fõ foglalkoztatására adott be kérelmet,
ebbõl elsõ és második körben
is két-két diák alkalmazására
kaptak lehetõséget.
– Idén négy diákmunkásunk volt, július elsõ hetétõl
augusztus közepéig tartott a
foglalkoztatásuk. Az volt a fõ
célunk, hogy a diákokat is bevonjuk a falu életébe, megmutassuk, hogy milyen lehetõségeik vannak, mi az, amiben
õk is tudnak segíteni. Megismerték a hivatali munkát, a
számítógépes hálózatot, gyerekkel foglalkoztak, segítettek
a könyvtárban. A nyári gyermekétkeztetéshez
kapcsolódóan a gyerekek számára programokat szerveztünk, melyek
vezetésében aktívan részt vettek diákmunkásaink. A legtöbb gyerek nyáron nem igazán tud magával mit kezdeni,
így Kutai Erzsébet közfoglalkoztatottunk irányításával hétfõn, szerdán és pénteken különbözõ programokat szerveztünk számukra – számolt be

Gáspár Zoltánné polgármester, aki kiemelte, hogy a település honlapjának fejlesztésében is több ötlet hangzott el a
diákok részérõl.
Az önkormányzatok kötelezõ feladata a temetõi nyilvántartás vezetése, melynek a számítógépes felvitelében, digitalizálásában is részt vettek a
diákmunkások. Az elsõ idõszakban a gyerekek által az
utóbbi években már megkedvelt Kovács Lídia szervezte a
programokat. A július közepén
kezdõ Horváth Péter a számítógépes vonalon mozogva segítette a hivatali munkát, közben a honlap felületének fejlesztésén, tartalmának kezelésén is dolgozott. Harmath Petra és Balogh Fruzsina szintén
a munkaügyi központon keresztül kapott munkát, hetente háromszor változatos programokkal várták a gyerekeket. A fiatalok körében különösen népszerûek voltak a tornateremben ûzhetõ sportok, a lányok
fõként a kézügyességet igénylõ foglalkozásokat kedvelték.
Az elmúlt hónapok számos
fejlesztési tervet hoztak, az ötletet megvalósítására pályáza-

Hónaptól hónapig…
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Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a
www.zalatajkiado.hu-ra, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!

www.zalatajkiado.hu

és számítógépes szoba is helyet kapna benne. A mostani
földszint így jobban kiszolgálhatná a rendezvények lebonyolítását is. Az önkormányzati feladatellátás fejlesztésének címén kértek támogatást a
tornaterem padlóburkolatának
cseréjére. Külön pályázattal
újítanák fel a jelenlegi számítógépes terem gépeit is.
Õsszel saját erõbõl oldanák
meg a Fõ utca árkolását és járdaépítését.
Pataki Balázs

Támogatják a tanévkezdést Kispáliban

László Hanna és Enikõ is készül az iskolára.
Szeptember elsejével elkez- 31. napjáig. A folytatásról a
dõdik az új tanév, a legki- képviselõ-testület a jövõ évi
sebbek óvodában, a nagyob- költségvetés ismeretében tud
bak iskolában töltik hétköz- dönteni. Horváth Zsuzsanna
napjaikat. Az iskolakezdés min- polgármester ismertette, hogy
den évben komoly anyagi ter- a lakosság számára postán juthet jelent a családok számára. tatják el az igényléshez szükKispáliban szeretnék támogat- séges adatlapokat, melyek az
ni a gyerekes családokat, en- Interneten is elérhetõk.
nek megfelelõen az önkorÖsszességében elmondhamányzat új rendeletében több tó, hogy minden korosztályátámogatásról is döntöttek.
ról szeretnének gondoskodni
Az óvodát (10.000 Ft) és Kispáliban. Ennek megfeleiskolát (20.000) megkezdõ lõen tavasszal az egyedülálló
gyermekek mellett támogatják szülõket, illetve az egyedül élõ
a megszokott módon évrõl nyugdíjasokat segítették, nyár
évre az általános iskolásokat, elején az általános és középközépiskolásokat, és felsõfokú iskolából elballagó diákokat
tanulmányokat folytatókat is támogatták. Az újszülöttek csa7000 Ft /diák összeggel, ezzel ládjait pedig egyszeri támogais könnyítve az iskolakezdési tásban részesítik.
anyagi terheket. Támogatást
A településhez kapcsolódó
nyújtanak az 1-2 gyermekes hír, hogy szeptember 10-én jócsaládoknak az általános isko- tékonysági futóversenyt rendezlai étkezési díjat megfizetésé- nek és szeretnék megismételni
ben is havonta a megfizetett a tavalyi autómentes napot is.
díj 20%-ával 2016. december
-pb-
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Ízkavalkád az alsónemesapáti falunapon
Palacsinta, pincepörkölt, chilis bab, pacalpörkölt, csirkepaprikás kapros túrós csuszával, bográcsgulyás. Sorolhatnánk még tovább is az ínycsiklandó ételeket, melyek mind a
falunapi asztalokon gõzölögtek Alsónemesapátiban augusztus 6-án.
– Idén 13 társaság fõzött a
falunapra, aminek nagyon örülünk, mert tavaly nem voltak
ennyien. A csapatok nagyon
sokat készültek, de egy kicsit
meg is mozgatjuk õket, hogy
ne csak fõzzenek. A húst az önkormányzat biztosította, délben már mindenki elfoglalta a
helyét. Imádkoztunk a jó idõért, így sokan keresték is az árnyékos helyeket. Idén is szeretnénk azokat a részvevõket
megjutalmazni, akik sikeressé
tették a napot, tehát tartjuk a
szlogent, hogy senki nem
megy haza üres kézzel. A há-

romtagú zsûrinek nehéz dolga
volt, így végül holtversenyben
a csirkepaprikáshoz a kapros
túrós csusza tésztáját otthon
elkészítõ Karsai Tibor és sógora mellett a Gandi csapat pacalpörkölttel, a Palócok a palócgulyással végeztek az élen.
10 csapat különdíjat kapott,
külön kiemelhetjük a palacsintát sütõ fiatal brigádot – foglalta össze Pereszteginé Cziráki
Katalin polgármester.
– A gyerekeket nehéz megmozgatni, ezért úgy gondoltam, hogy különbözõ versenyekkel tesszük próbára a csapatokat. A Ki kicsoda játék sokakat próbára tett, amiben
többek között a falu legfiatalabb és legidõsebb lakóját,
intézményeinek vezetõit kellett felsorolni. De alapos fejtörést fog okozni az a totó,
amiben azt is megtippelhetik,
hogy hány ablaka van az

Kõszegen táboroztunk!
Az idén nyáron is részt vehettek az Egervári László Általános Iskola alsós tanulói táborozáson, a helyszín Kõszeg
volt. Az elsõ nap megálltunk
Bükfürdõn, ahol jót fürödhettünk. A következõ napokban
sokat kirándultunk, kézmûveskedtünk és játszottunk.
Szállásunk nagyon szép környezetben volt, ahonnét csodás kilátás nyílt a városra. Persze ennek hátránya is volt, mivel nagyon sokat gyalogoltunk.
Megismerkedtünk Kõszeg
nevezetességeivel, jártunk a

cáki pincesoron, ellátogattunk
a Bectold Istvánról elnevezett
központba is.
Kézmûvesfoglalkozásokon
nemezeltünk, bõrrel, papírral
dolgoztunk.
Készültek kosárkák, labdák, békák és még sok más
apróság.
Sportjátékokban is összemérhettük ügyességünket, gyorsaságunkat.
Mindenki nagyon jól érezte
magát, sok emlékkel és élménnyel tért haza.
S.I.

Sokan voltak kíváncsiak a kutyasuli bemutatójára.
iskolának, vagy hány lépcsõn
lehet felmenni a templomhoz
– tudtam meg Krápicz Lászlóné szervezõtõl.
A gyerekek folyamatos edzésben tartották a légvárakat, a
trambulint és mellette az íjászkodás, ostorcsattogtatás is sokakat érdekelt. Minden korosztály érdeklõdve figyelte a Zalai Kutyasuli bemutatóját,
ahol többen bekapcsolódtak a
kutyusoknak összeállított feladatokba, játékokba. A vendégek már vásárolhattak a Harangláb Kulturális és Faluszépítõ Egyesület szárított gyógynövény termékeibõl és Jagasics Gergely egyedi famunkái iránt is sokan érdeklõdtek.
Kísérõprogramként az érdeklõdõk megtekinthették a helyi
kézmûves szakkör kiállítását a
kultúrházban, valamint a Takács Tibor által bemutatott régi masinák is vonzották a tekinteteket.
– Elhoztam az 1943-as amerikai háborús Willys Jeep-et,
amit ma már csak filmekben

lehet látni. A hobbim a régi
stabilmotorok gyûjtése, amikbõl egy cseh, egy angol és egy
magyar gyártmányt hoztam ki.
Annak idején nem volt áramszolgáltatás, az 1800-as évek
végén mindent ilyen motorokkal hajtottak, amik petróleummal, benzinnel üzemeltek –
mutatta be nagyobb gyûjteményének néhány különlegességét az egykori tûzoltó.
Az egészséges életmód jegyében az érdeklõdõk különbözõ szûrõvizsgálatoknak vethették alá magukat Frigyné
Böröndy Rita védõnõ segítségével, a vacsorát a Bálizs
Hús csapata készítette. Koraeste a színpadi programok
kerültek a középpontba,
ahol a Press Dance, valamint a
Hevesi Sándor Színház fellépõi adták elõ mûsorukat.
Este Pirzsók László játszotta a
talpalávalót.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
Pataki Balázs

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!

www.zalatajkiado.hu
Élményekben gazdag volt a táborozás.
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Ezúttal az idõsek otthonát segítik
Példás összefogás a 15. jótékonysági napon

A Zalaegerszegi Gondozási Központ négy csapata, köztük az
idõsek otthona is fõzött.
2002-ben indult útjára az a
városi kezdeményezés, amelynek köszönhetõen az utóbbi
években Zalaegerszeg különbözõ közösségi tereit, intézményeinek eszközeit sikerült
megszépíteni, megújítani. Augusztus 14-én, vasárnap már
tizenötödik alkalommal rendezték meg a zalaegerszegi
AquaCityben a hagyományos
jótékonysági napot. A város
önkormányzata az idõsebb
korosztályról való gondoskodást is fontosnak tartja, így az
idei akcióval a Gasparich úti
idõsek otthona liftjének felújítására gyûjtöttek. A tavalyi
12 milliós bevételen a Zala
Megyei Szent Rafael Kórház és
a Hevesi Sándor Színház „osztozott”, melyet az önkormányzat 10 millióval egészített ki.

Ezen a napon 57 csapat
gyûlt össze a nemes cél érdekében, közöttük civil szervezetek, egyesületek, intézmények,
baráti társaságok képviseltették magukat. A jótékonysági
nap résztvevõi idén a Gasparich úti idõsek otthona liftjének felújítására gyûjtöttek. A
Zalaegerszegi Gondozási Központ kötelékébe tartozó intézmény természetesen saját csapatot indított, példájukat követték a másik három telephelyrõl is, így összesen négy csapattal vettek részt a programon.
– Az utóbbi idõben a szociális ágazattól is mindig érkeztek fejlesztési javaslatok az
önkormányzathoz. Idén egy
jelentõs problémával szembesültünk, elromlott az idõsek
otthonának a liftje, aminek kö-

zel 12 millió forintba kerülõ
javítása nagyon nagy kiadást
jelentett volna az intézmény
számára. A lift elhasználódott,
hiszen nem ezeknek a feltételeknek lett tervezve, tíz évvel
ezelõtt az otthonban nem
ilyen állapotú idõsek laktak. A
98 férõhelyes intézményünkben többen csak tolószékkel,
kocsival tudnak közlekedni,
így õk lift segítségével vesznek
részt a közösségi programokon. Tavasszal jeleztük, hogy
erre megoldást kellene találni,
amire nagyon gyorsan választ
is kaptunk azzal, hogy a mi
célunkra folyik a gyûjtés. Csapatainkkal a cukkini krémlevestõl a rakott cukkinis palacsintán keresztül pincepörkölttel, tejbedarával, vagyis sok
finomsággal készültünk –
mondta Radics Andrea, a Zalaegerszegi Gondozási Központ intézményvezetõje, aki
reményét fejezte ki, hogy a
következõ fél évben megoldódik a problémájuk.
Örömmel vont mérleget a
15. alkalommal megrendezett
jótékonysági nap után Balaicz
Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere. Az AquaCityben sorra került rendezvényen több
rekord is megdõlt.
– Ezúton is nagyon köszönöm mindenkinek, aki szervezõként, résztvevõként segítséget nyújtott a jótékonysági
nap sikeréhez! A gyûjtés idei
célja az Idõsek Otthonában
(Gasparich út) egy új lift be-

szerzése volt – mondta Balaicz
Zoltán, majd sorolta az örvendetes tényeket:
A vasárnapi programon
több szempontból rekordot
döntöttünk:
– A támogató cégek (42
vállalkozás) elõzetes felajánlásaiból befolyt támogatás
2.825.000 Ft (ez minden korábbinál magasabb összeg).
– A minden eddigi rekordot megdöntõ számú, 57 fõzõcsapat által gyûjtött pénz
2.049.000 Ft (ez is minden
korábbinál magasabb összeg).
– Összesen 4343 vendég
fordult meg vasárnap az
AquaCityben, a belépõkbõl
4.279.000 Ft gyûlt össze.
Tehát összesen a jótékony
célra befolyt teljes összeg
9.153.000 Ft! Az önkormányzat
kiegészítõ támogatásával így
beszerezhetõ a jótékony cél,
vagyis az új lift.
Köszönöm az AquaCitybe
ellátogató polgároknak, a fõzõcsapatok tagjainak, a cégek vezetõinek és dolgozóinak, az
egyesületek és civil szervezetek tagjainak, munkatársaimnak, és mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult az
akció sikeréhez! Külön köszönöm a szervezõknek, akik rengeteget dolgoztak ezért a
napért! Büszkék lehetünk városunkra, hiszen ismét megmutattuk, hogy össze tudunk
fogni, és közösen tudunk dolgozni a jó célokért! Köszönöm
Zalaegerszeg!

INDULÓ
KÉPZÉSEK
E-00803/2014/A002

TARGONCAVEZETÕ
E-00803/2014/A001

EMELÕGÉP-KEZELÕ
E-00803/2014/A003

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELÕ
HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA

Jelentkezés és regisztráció:

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

TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Tel./fax: 92/510-159
Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70
E-mail: titzala@t-online.hu
Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartásba vételi szám:
E-000803/2014

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

2016. augusztus
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Kirándultak a nagypáli nyugdíjasok

Baranyába látogattak…
A Nagypáli Nyugdíjasok
Közössége Egyesület szervezésében július 9-én Baranya megyébe kirándultunk. A meghirdetett program, az abaligeti
cseppkõbarlang, valamint a
közeli Orfû nevezetességeinek
megtekintése, sokakat vonzott.
Az utazás, mint mindig, most
is jó hangulatban telt, a terv
szerint meg is érkeztünk elsõ
uticélunkhoz, az abaligeti
cseppkõbarlanghoz.
A közel egyórás barlangtúra során páratlan látnivalókban volt részünk. Túravezetõnktõl megtudhattuk, hogy a
Mecsek egyik legismertebb és
legnépszerûbb természeti látnivalója a különleges formakincsérõl, cseppköveirõl híres
abaligeti barlang, mely a járat
teljes hosszában folyó pataknak köszönhetõen ma is fejlõdik, változik. A barlang 466
méteres fõága a turisták által is

gyalogosan kényelmesen bejárható, a közel 2 km hosszú,
és 50 méteres függõleges kiterjedésû teljes barlangrendszer a barlangászok kedvelt kutatóhelye. A barlangrendszer
nagyobb része triász idõszaki
szürke mészkõben alakult ki, a
hõmérséklet a barlangban 1013 °C, a páratartalom 97%-os.
Az 1960-as évek óta folyik itt a
légúti megbetegedésben szenvedõk gyógykezelése, 2000ben gyógybarlanggá nyilvánították.
A barlang és felszíne 2009
óta a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet része, élõvilágát
több mint 190 faj (fõként ízeltlábú) alkotja. A barlang jelentõs denevérpihenõ, a téli idõszakban a zavarást jól tûrõ kisés nagy patkósorrú denevérek
százai figyelhetõk meg. A barlang különleges formájú képzõdményei közül több nevet is

kapott, így láthattuk többek
között a pisai ferdetornyot, a
Flórián-kutat, a Niagara-vízesést.
Utunk ezután a közeli Orfûre vezetett, a 700 fõs község
a Mecsek hegyhát közepén
fekszik, Pécstõl 14 km-re. A
település legnagyobb nevezetessége a három mesterséges
tó, melyet 60-as és 70-es években hoztak létre. Az Orfûi- és a
Pécsi-tó turisztikai, míg a Hermann Ottó-tó tájvédelmi jellegû. A környék a turisták kedvelt célpontja, idegenforgalmi
látványosságban bõvelkedik.
Mi elõször a kemencés udvarba és a tájházba látogattunk el,
majd megtekintettük a malommúzeumot. A kemenceudvarban a magyarság kemencetípusait korhûen építették meg,
valamennyi mûködõképes, itt
készülnek a hagyományos kemencés paraszti ételek. A vendéglátás céljára hagyományos
módon, faszöggel épült pajta
áll rendelkezésre, a tájházban
többek között medvehagymakiállítást is láttunk.
A malommúzeumban érdekfeszítõ elõadás keretében
ismerkedtünk meg a molnárok
munkájával, megnéztük a Mekényesrõl áttelepített, egykoron lóhajtásos szárazmalmot és
olajütõt, illetve a Vízfõforrás
patakjára települt XIX. századi
vízimalmot, amely az ország
egyetlen mûködési engedéllyel
bíró patakmalma. Hazaindulásig kellemesen telt az Orfûi tó
partján az idõ, amellett, hogy
új élményekkel gazdagodtunk,
ez a kirándulás is közelebb
hozott bennünket egymáshoz.
(hkzs)

Köztérmegújítási elismerésben részesült Nagypáli
ítélt díjat három önkormányzatnak, utóbbi kategóriában
nem adott ki díjat.
Nívódíjat kapott az Újpesti
Lakótelep Közterület-Rehabilitáció I. Ütem-Rózsavirág tér,
dícséretben részesült Szarvas
Város Lakókörnyezet Köztereinek megújítása, továbbá a zsûri különdíját kapta a Nagypáli

A Magyar Urbanisztikai
Társaság és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület által kiírt pályázaton
újabb sikert ért el Nagypáli. A
díjak két kategóriában, Lakókörnyezet közterei és Településközpont, fõtér kategóriában
kerültek meghirdetésre, azonban a zsûri csupán Lakókörnyezet közterei kategóriában

Csodái címû pályázat. A pályázatban többek között bemutatásra került a Fõnix park, a
lakótelepi Grund, a Templomkert, a faluközpont az energiapark bemutatóhellyel, a Magyar Rózsák Kertje, az Ökologikus Témapark a boronapincével.
(hkzs)

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

ssen
Hirde k !
nálun

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
De anyaaa!…
Külföldi nyaralások alkalmával minden honfitársunknak szembesülnie kell
azzal a ténnyel, hogy a magyar bizony nem világnyelv.
Ezért kell, hogy beszéljen
még valamilyen nyelven,
hogy az élet legegyszerûbb
dolgát is el tudja intézni. De
viszont egy idõ után ezt a
hátrányt az elõnyünkre tudjuk fordítani azzal, hogy tömegben olyan dolgokat is
meg tudunk beszélni hangos szóval, magyarul, amit
csak azért merünk megtenni, mert senki más nem érti
rajtunk kívül a magyar szót.
Gyuri feleségével, Klárikával már bejárta a fél világot. Legutóbb a világ végén
voltak egy alig lakott szigeten. Több, mint félnapos repülõút és több órás hajóút
után értek el a szigetre. A
tengerpart maga volt a paradicsom. Klári a tengerparton nem tudott betelni a
látvánnyal. Minden tökéletes volt, csak egy dolog
bosszantotta, hogy még
mindig alig beszélt angolul.
Ha hazamegyünk, újra elkezdek angolul tanulni,
mert itt a magyar tudásommal nem sokra megyek. Hát
Klárikám, ez így van, itt bizony magyar szót nem fogunk hallani. Ekkor Gyuri
legnagyobb
döbbenetére
magyar szó törte meg az
idilli csendet.
– Anyaaa! – hangzott a
tengerbõl.
– Mi a baj? – kérdezték a
partról.
– WC-re kell mennem –
volt a válasz. És? Ott a víz… –
mondta az anya.
– De Anyaa – hangzott
bosszúsan a tengerbõl, nekem kakilnom kell!
Erre egy hangos nevetés
után az ésszerû válasz: – Jó,
akkor gyere ki…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Nemesapátiban megtalálható a puli négy színváltozata
10 éve íródik a Szép Apáti tenyészet története
Nemesapátiban Farkas Zoltán több mint tíz éve kezdett el
pulik tenyésztésével foglalkozni. Több díjjal is elismerték
munkáját, s ma már a világ minden földrészén vannak tõle
származó kutyusok. Napjainkban nem megoldhatatlan feladat egy puli kölyök más földrészre szállítása sem: a repülõgépeken különleges kabinban
helyezik el a kutyákat, akiket
speciális szállítóbokszban utaztatnak.
Riportunk készítésekor otthonában látogattam meg, amikor azzal szembesültem, hogy a
ház kapujához érve egyetlen
vakkantást sem hallottam. Zoltán, a szomszédokra is ügyelve
hangszigetelõ falakkal, tujákkal
ültette körbe udvarát.
De ahogy beljebb értünk, a
kutyák meghallották a hangom,
korcsoportonként elkülönített
kifutóikból már jelezték gazdájuknak: idegen van itt! Zoltán
gondosan óvja kedvenceit. A
fertõzések elkerülése érdekében kialakított szigorú egészségügyi szabályrendszer és a
pontos
napirend
betartása
miatt bejelentkezés nélkül nem
is láthatja õket bárki. Idén,
július végén volt tíz éve, hogy
megszülettek a Szép Apáti puli
tenyészet elsõ kölykei. Mára a
tenyészet Háromszoros aranykoszorús mestertenyészet és
két évben is a legeredményesebb puli tenyészet volt.
– Szüleim a nyolcvanas évek
végén építkeztek Nemesapátiban. Akkor az összekuporgatott
pénzembõl elsõként egy törzskönyvezett skótjuhászt vettem,
késõbb egy berni pásztor párt
tartottam, õk 15 évig éltek.
Közben 10-15 féle díszbaromfit
tenyésztettem, amikhez olyan
kistestû kutyát kerestem, aki
vigyáz rájuk. Aztán egy könyvben megláttam egy négy-öt hónapos kölyök puli képét, aki
nagyon megtetszett. Pesten
akadtam rá az elsõ fekete puli

kutyámra, aki együtt rohangált
a dédapjával, Dió most már 15
éves. Mellé vásároltam akkor
egy fehér szukát, Tavaszt. Szerencsére mindkét kutya nagyon
közelít küllemileg az ideálishoz,
így sok kiállításon megmutathattam õket. Nem vagyok elfogult, a saját kutyáimmal kapcsolatban, sõt inkább kritikus.
Ha én nem látom az egyeden a
standardhoz képest az eltérést,
akkor minõségi javulást sem
tudok elérni, akkor miért tenyésszek? Sokan megkérdezik:
hány kutyám van? Most olyan
40-45 közötti a felnõtt állomány, amibe már beletartoznak
a 14-15 éves „nyugdíjasok” is. 25
aktív korú tenyész szukám van
és 8 kan kutyusom. Most már
mindegyik színbõl van annyi
kutyám, hogy tudom õket
kombinálni. Amikor azt látom,
hogy a vérvonalak kezdenek
összefutni, akkor vásárolok
„frissítésképpen” máshonnan
pulit, így volt ez nemrégiben a
maszkos-fakó esetében is –
mondja a háromszoros aranykoszorús mestertenyésztõ, akinek fejében a genetikai kombinációk és a jövõ évre megszületendõ kutyusok is kirajzolódtak már.
A hétköznapi embernél a
puli kimerül a fehér és fekete
színekben. Azonban Zoltán tenyészetében megtudtuk, hogy
alapvetõen négy színváltozat létezik, az említettek mellé felsorakozik a maszkos-fakó és a
szürke szín is. A fekete, a maszkos-fakó és a szürke tulajdonképpen egy fajta és külön beszélhetünk fehér puli fajtáról is.
Biztosan felmerül az olvasóban
a kérdés: ha van egy pulija,
akkor azért, hogy legyen kölyke,
elvihetné-e Nemesapátiba párosítani? Azonban Zoltán e sorok
íróját is meggyõzte, hogy érthetõen védi állománya egészségügyi állapotát, melyet nem
kis munkával alakított ki. Nem
híve a céltalan szaporításnak. A

A puli négy árnyalata a nemesapáti tenyészetben.

Farkas Zoltán kutyusai a versenyeken is kiválóan teljesítenek.
kölyköt keresõ családoknak is
azt javasolja, hogy minõsített,
leinformálható
tenyészetben
keressenek kutyát.
Tenyészetét az állatorvosnak
csak a kötelezõ oltások beadására és a chipek beültetésére kell meglátogatnia.
– A régi tenyésztõk kezdetben nem szívesen adták át a
szakmai tapasztalataikat, így
magamnak kellett kitapasztalni
a felmerülõ kérdéseket. 30-40
éve a fehér pulit mondhatni ki
akarták irtani, nem is törzskönyvezték õket. A fennmaradó
példányok elég súlyos betegségeket hordoztak, így kiaknáztam a lehetõséget, hogy más
színûek is hordozzák magukban a fehér színt. Két feketébõl
„kihasadt” fehér már jobb
egészségügyi státusszal bírt, így
a fehér állományom színesekbõl alakult ki. Szükséges azonban, hogy szülessen olyan fehér
színû kölyök is, akinek felmenõi az ükszülõkig visszavezethetõen fehérek.
A világon populációs mércével mérve szinte én támasztottam fel a szürke színváltozatot. Amikor elkezdtem tenyészteni, akkor csak egy-két fellelhetõ egyed volt az országban,
most már Uruguayban és Írországban is van állomány. Három
éve még nemzetközileg nem
volt elfogadott a szürke szín,
fotókkal, megfelelõ leírásokkal
kellett igazolni, hogy elismerjék. Tudniillik, a szürke is feketének születik és megfelelõ rutin kell hozzá, hogy születéskor
megállapítsuk, hogy melyik lesz
a szürke. Ezeket a tapasztalatokat, fotókat átadva a szövetségnek fogadták el negyedik
színként a világban – magyarázza Zoltán.
Többekben felmerül a kérdés: szabad-e fésülni a pulikat?
Tényleg megromlik-e a látásuk,
ha levágják a szemük elõtti
szõrt? Több munka van-e a
hosszú szõrrel, mind a rövi-

debbel? A tenyésztõ egyszerûen
válaszolta meg mindegyik feltevést:
– A pulik szõrét tilos fésülni,
nyírással a fajtajellegét veszíti
el. Alapvetõen 8-14 hónapos
kor után mindenképpen tincsekbe kell tömörödni a szõrüknek. Erre a kezdeti idõszakban
nagyon oda kell figyelni, késõbb már a kialakult raszták
könnyen kezelhetõk, öntisztulóvá válnak. Tiszta környezetben évente elég egyszer, kétszer megfürdetni õket, majd természetes módon száradjanak
meg, a nagytestû kutyák szõrével többet kell foglalkozni
vedléskor.
Az elmúlt években számtalan kiskutya került ki a nemesapáti tenyészetbõl, melyeknél
mindig fontos, hogy új otthonukban is megfelelõ körülmények fogadják õket. Zoltán
már az átadás elõtt informálódik, hogy a kölyköt hova
szánják, így tanácsot is tud adni
a tartásukat illetõen. Az új
gazdik családtagként tekintik a
tenyésztõt: folyamatosan visszajeleznek kedvenceik életérõl,
így például Indiában az egyik
vallási vezetõ kolostori terelõkutyaként számít a Nemesapátiból származó pulik utódaira. A
fajta ismérve, hogy a mozgásigény miatt mindig feladatot
kell neki adni, ami adott esetben lehet a házõrzés is, hiszen a
puli kitûnõ jelzõkutyának számít. Ideális családi, sõt terápiás
vagy igény szerint természetes
terelõ ösztönébõl adódóan
munkakutya is lehet.
„El kell sajátítani egy ideális
felelõs gondolkodásmódot, felelõs állattartást az embereknek, hogy ne csak akkor szeressék a kutyát, amikor õk
vágynak rá, hanem szeressék és
figyeljenek oda rájuk akkor is,
amikor
esetleg
problémát
okoznak és mi se okozzunk
nekik problémát”
Pataki Balázs
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„Örvendetes a fejlesztés!”
Hegyi Lajost, az Egervári
László Általános Iskola zalaszentiváni tagintézményének vezetõjét internetezési
szokásairól és a Telekom
fejlesztésérõl kérdeztük.
– Miben segít Önnek az
internet napi életében?
– Intézményünkben óriási segítséget jelent a tanórákra való felkészülésben és az
adminisztrációs feladatok ellátásában.
– El tudná képzelni az
életét net nélkül?

2016. augusztus
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– A sajátomat talán igen,
de az iskoláét semmiképp.
– Mikor és hol szokott
leggyakrabban internetezni?
– Az iskolai munkával
kapcsolatban természetesen
az intézményben, magáncélból pedig este, otthon.
– Mi a véleménye arról,
hogy Zalaszentivánon is
megkezdõdött a nagysebességû, szélessávú internet
szolgáltatásának kiépítése?
– Mindenképpen örvendetes a fejlesztés!

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

A Nagypáli Polgárõr Egyesület családi napja
Nagy érdeklõdés kísérte a
helyi polgárõr egyesület július
30-án, az ÖKO-völgyben megtartott családi napját. Ezen a
verõfényes, fullasztóan meleg
nyári napon kicsik és nagyok
együtt szórakoztak, mindenki
megtalálta a számára legkedvezõbb idõtöltést.
A kicsik önfeledten pancsoltak a medencénél, fáradhatatlanul futkároztak, hancúroztak a felnõttek felügyelete mellett. A rendezõk gondoskodtak
finom ételekrõl, hûsítõ italokról, a kemencénél készült a
pacal és csülökpörkölt, de a
gyros sem hiányzott a kínálatból, melyhez többféle öntetbõl
is lehetett választani. Utóbbi

fõleg a fiatalabb korosztály
között aratott nagy tetszést, az
„öreg” polgárõrök többsége
inkább a hagyományos pörkölt
mellett döntött, arra jobban
csúszott a hideg sör, no meg a
finom tokaji bor is beszélgetés
közben.
A rendezvényre ellátogatott a „Kókusz” névre hallgató
kutyuska is, aki egyhamar a
középpontba került, és láthatóan ez egyáltalán nem zavarta. Ez a kellemesen együtt
töltött délután még jobban
összekovácsolta a polgárõröket
és családtagjaikat, a barátságok
elmélyültek, újak szövõdtek, a
csapatépítés sikeres volt.
(hkzs)

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

Zalaszentivánon is magasabb fokozatba kapcsolhatnak a számítógépek
Ide is megérkezik a Telekom még gyorsabb internetezést nyújtó fejlesztése
Megkezdõdött
Zalaszentiván egyes részein a
Telekom
nagysebességû,
szélessávú internet szolgáltatásának kiépítése. Hamarosan az itt élõ Telekom
elõfizetõk is élvezhetik az
eddigieknél még gyorsabb
internet minden elõnyét,
például az interaktív tévé
szolgáltatást.
A Telekom fejlesztéseinek eredményeként országszerte tavaly, az elõzetes terveket is felülmúlva, 464 000
háztartás számára vált elérhetõvé a nagysebességû szélessávú internet év végéig. A
menet azonban itt nem áll
meg, 2016 végére a Telekom
célja, hogy újabb, több mint
fél millió háztartásba jutassa

el az internetezés élményének új korszakát. A zalaszentiváni lakosokat is érinti
majd a fejlesztés, így év
végéig több, mint 400 itteni
háztartás számára nyílik
meg a lehetõség, hogy használhassa majd a szupergyors
technológiát.
Milyen élményeket kínál
az új hálózat a zalaszentivániak számára?
• Elsõsorban szupergyors internetet, gyorsabban betöltõdõ weboldalakkal, jobb letöltési sebességgel; olyan érzést, mintha magasabb fokozatba kapcsolnának a számítógépek. Ez pedig egyszerûbb kapcsolattartást, gyors és biztos kép- és
videóletöltést és -megosztást

is jelent. Hamarabb letöltõdnek az emailek, egyszerûbben és élvezetesebben
használhatják majd ez elõfizetõk a közösségi oldalakat.
• Rengeteg TV-csatornát,
szélesebb csatornaválasztékkal, valamint több képernyõn is elérhetõ filmkölcsönzést. Zalaszentivánon is
élvezhetõvé válik az interaktív tévézés számos már
meglévõ funkciója, mint például a megállítható és visszatekerhetõ élõ adás, a felvehetõ élõ adás, az elektronikus mûsorújság, vagy a
tévé képernyõjén elérhetõ
változatos interaktív alkalmazások.
• Prosperáló vállalkozásokat, mert a szélessávú

internet kínálta elõnyökbõl
a helyi vállalkozások is profitálnak, hiszen gyorsabbá,
rugalmasabbá válik mûködésük, javul a versenyképességük.
A szélessávú hálózat kiépítésével
párhuzamosan,
folytatódik a 4G hálózat bõvítése is, amely már meghaladta a 97%-os kültéri
lakossági lefedettséget. A
Telekom otthoni- és mobil
internet-szolgáltatásával így
már együtt nyújtanak feledhetetlen élményeket minden zalaszentiváni számára.
További információ a
fejlesztésekrõl a telekom.hu/
fejlesztes weboldalon olvasható.
(x)
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Kulturális program, tûzoltó bemutató Vöcköndön
Finom ételekkel, kulturális
mûsorral, tûzoltó bemutatóval
és esti bállal várták a vendégeket a vöcköndi falunapon augusztus 27-én. Az idõjárásra
felkészülve idén már rendezvénysátorban tartották a programokat, ahol táncos és énekes produkciók mellett bohócmûsor is szerepelt. Idén is öszszemérhették kreativitásukat
aszfaltrajzban a gyerekek és
asztalitenisz és biliárd versenyt is rendeztek.
A Vöckönd által is támogatott Kemendollári Önkéntes
Tûzoltó Egyesület idén is látványos bemutatóval lepte meg a
falunap közönségét. Szimulációjukban egy balesetet szenve-

dõ autóst mentettek ki, akinek
késõbb felgyulladt jármûvét is
el kellett oltani. Az udvaron
gõzölgõ finom illatokért a vadragut fõzõ vadászok, illetve
babgulyást készítõ Supák Sándor volt felelõs. A versenyek
díjazását követõen a Forte zenekar hajnalig tartó báljával zárult az idei program.
Dóber Tamás polgármester elmondta, hogy egy éven
keresztül két közmunkást foglalkoztatnak, akik a kicsiny falu nagy területeit folyamatosan
karban tartják. A jövõvel kapcsolatosan a településképet
megújító pályázaton támogatást igényeltek a kultúrház felújítására, amiben a tetõ cseré-

Hírek Egervárról

A tábor alatt strandolásra is jutott idõ.
A kilencvenes évek elején
szervezett Kölyökakadémia
mintájára hívták elõször júliusban egyhetes táborozásra az
egervári gyerekeket, majd a
program olyan sikeresnek bizonyult, hogy augusztusban
közkívánatra megismételték az
összejövetelt.
– Az elsõ alkalommal tizennégy gyereket táboroztattunk,
a sikerre tekintettel augusztus
elején ismét egy hétre vendégül láttuk az egervári diákokat.
Második alkalommal 23 gyermek jelentkezett, akik egész
napos felügyelet mellett különbözõ feladatokat kaptak és
programokon vettek részt. Egy
napot töltöttek el a termálfürdõben, ügyességi versenyeken
mérték össze erejüket, süteményeket készítettek. A végén
mindenki sajnálta, hogy a második közös hét is véget ért,
így jövõre biztosan lesz folytatás – számolt be a programról Gyerkó Gábor polgármester.

Egerváron szinte egymást
felülmúlva szorgoskodnak a civil szervezetek. Az Együtt Egervárért Egyesület már megalakulásakor felvállalta, hogy gondozza a közterületeken lévõ virágágyásokat, tartókat. Augusztus elején ismét megszépítették a település tereit, melyek a településre látogatóknak is szemet gyönyörködtetõek.
A falunaphoz közeledve az Egervári Helytörténeti és Községszépítõ Egyesület tagjai is aktivizálták magukat, akik ismét rendbe tették a lõteret és környezetét.
Az épületet sajnos nem csak az
idõjárás, hanem helyi fiatalok
is megkárosították. A falba vésett
monogramoknak köszönhetõn
könnyen azonosították az elkövetõket is. A település vezetése a
polgárõrséggel közösen teszi
meg az intézkedéseket az Egervár
értékeit károsítók ellen. Megelõzésképpen kibõvítették és
megújították a település eddigi kamerarendszerét.
- pb -

Látványos bemutatót tartottak az önkéntesek.
jét, a külsõ hõszigetelést szeretnék megoldani. Vöckönd is
pályázott kültéri sporteszkö-

zök beszerzésére, amit a kultúrház udvarán helyeznének el.
Pataki Balázs

Rendezvények új helyszíne
A júniusban megnyílt négycsillagos Thermal Hotel BALANCE szálloda nem csak a
szálloda vendégeinek kínál
szolgáltatásokat.
– A szálloda étterme minden nem hotelvendég részére is nyitva áll, tehát bárki
betérhet ismerõseivel, párjával vagy családjával egy kellemes
ebédre,
vacsorára
egyaránt – nyilatkozta Kutfej
Attila, a hotelt üzemeltetõ
Lenti Gyógyfürdõ Kft. ügyvezetõje.
– Éttermünk kínálatának
jellemzõje a nemzetközi, a hazai és regionális konyha minõségi alapanyagokkal, melyhez régiónk friss helyi biotermékeit is felhasználjuk, mindehhez figyelmes kiszolgálás és
kényelem társul, ami igazi kulináris élvezetet varázsol vendégeink számára. Éttermünk
neve L16, amelybõl az „L” betû Lentire utal, a 16-os szám
pedig a nyitás évére, azaz
2016-ra - tette hozzá.
– Lobby bárunk pedig tökéletes választás arra az alkalomra, hogy egy jó kávé, fantasztikus sütemények, kiváló
koktélok, vagy jó borok mel-

lett tudjanak az emberek kellemesen beszélgetni egymással.
– Különálló rendezvénytermeink ideális helyszínt kínálnak különféle rendezvények megtartására, megszervezésére – folytatta az ügyvezetõ.
–
Befogadóképességük
több, mint 200 fõ, technikailag a legmodernebb eszközökkel felszereltek, további részekre szekcionálhatók,
így a legmegfelelõbb helyszín különféle társasági események megtartására. Családi ünnepek, évfordulók, esküvõk, születésnapok vagy
vállalkozások, cégek számára
pedig üzleti partnertalálkozók, tárgyalások, konferenciák, állófogadások, tréningek
lebonyolítására kiválóan alkalmas.
– A négycsillagos szálloda
megnyitásával a rendezvények tekintetében egy olyan
új minõségi színfolt jelent
meg Lentiben, amely egy minõségileg magasabb komfortú, reprezentatívabb helyszínt kínál a társasági alkalmak megtartására.
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Rendezvények és konferenciák

Rendezvényhez vagy konferenciához keresi a legjobb helyszínt?

Akkor a Thermal Hotel BALANCE**** Lenti tökéletes választás Önnek!
A szálloda rendezvénytermei több, mint 200 fo befogadására is
alkalmasak, ezért kiváló lehetoséget kínálnak cégeknek, intézményeknek
konferenciák, tárgyalások, üzleti találkozók, állófogadások,
képzések, termékbemutatók megszervezésére vagy családoknak,
születésnapok, évfordulók, eljegyzés, esküvok vagy
más társasági alkalmak lebonyolítására egyaránt.
Szállodánk komplex csomagban biztosítja a rendezvény
megszervezését és lebonyolítását is.
A rendezvénytermek nagyobb létszám esetén összenyithatók,
kisebb csoportoknál szekcionálhatók, így bármilyen jellegu
eseményre alkalmasak.

Vera 4A gardrób

FÜGGETLEN
HITEL, -BIZTOSÍTÁS és INGATLAN IRODA

69.900 Ft

• Palackozás

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
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• Kereskedelmi fõzés

H-Kontakt Group Kft,
8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3
(Göcsej Üzletház 1. emelet) Tel: 06-30-9373-789
Web: www.cashbank.hu

C AS

• 28 biztosítótársaság és 9 bank képviselete egy helyen!
• Lakás,- kötelezõ gépjármû-, casco, utas,- élet,- baleset,- nyugdíj,- vállalkozói,
- mezõgazdasági biztosítások. Lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól.
• Meglevõ drága biztosítások kedvezõbbre átdolgozása!
• Kötelezõ biztosítás és casco esetén árgaranciát vállalunk a legolcsóbb díjra!
• Személyi kölcsönök, már minimálbértõl,78 éves korig.
• Jelzáloghitelek már minimál bértõl, induló költségek nélkül! Drága forint hitelek, kedvezõbbre váltása.
pl. 5 M Ft 20 évre 32 938 Ft/hó thm: 5,27%
• Alanyi jogon járó 30 % -os állami támogatás lakáscélra takarékoskodóknak 0 Ft induló költséggel.
• Ingatlan közvetítés: ügyfeleink részére eladó ingatlanokat keresünk! Közvetítõi jutalék csak 2 %!
• Ingatlanközvetítõ kollégákat keresünk!

Az akció a készlet erejéig érvényes!

• Bérfõzés

Bovebb információ: info@balancehotel.hu;
Tel: 0692/630-590; www.balancehotel.hu

Nemzetközi fuvarozást végzõ cég
gyakorlattal rendelkezõ gépkocsivezetõ kollégát
keres nyerges ponyvás szerelvényre
magyar-német körfuvarokra.
Csiszár Gergely 20/399-5650
Cargo Logistic Kft. Nagypáli

