XVII. évfolyam 10. szám
2016. október
Kistérségi havilap

Kulturális találkozó és gesztenyefesztivál
Október 8-án immáron hatodik alkalommal nyitotta meg
képzeletbeli kapuit a hagyományos Nemeshetési Gesztenyefesztivál. A rendezvény
idén az Észak-Nyugat Zalai
Kistérségi Társulás soron következõ ifjúsági és kulturális
találkozójával
összefonódva
csábította az érdeklõdõket és
ígért szórakoztató órákat mindenkinek.

Köcse Tibor köszönti a résztvevõket. Balról Magyar Kálmán.

A várakozásoknak megfelelõen a rendezvény soha nem
látott méreteket öltött a fellépõk és a szórakozni vágyók
számát tekintve is.
A színpadon több, mint
kétszáz fellépõ gondoskodott a
sokszínû, szórakoztató mûsorfolyamról, kik egyéni, kik
csapatban elõadott produkcióikkal.
(Folytatás a 2. oldalon)

120-160 kg körüli minõségi hússertések (nem táposak)
november, decemberi elvitellel megrendelhetõk.
Élve: 480 Ft/kg
Hasítva: 680 Ft/kg
Ugyanitt selejtes anyakoca (nem tápos) eladó
Élve: 370 Ft/kg • Hasítva: 520 Ft/kg
Zalaszentiván
Érdeklõdni: 30/478-6485, 92/393-577
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Kulturális találkozó és gesztenyefesztivál
Nemeshetés jó házigazda volt
(Folytatás az 1. oldalról)
A kulturális találkozó fellépõi voltak: Nagypáli Napraforgó Néptánccsoport, Dobronaki Nótázók, Mini Manók Vasboldogasszony, MutteRock Egervár, Lakhegyi Daloskör, Csertán Sándor Általános Iskola,
Alsónemesapáti, Vasboldogaszszonyi Községi Népdalkör
Egyesület, Nagykapornaki Táncosok, Zalaszentiván Tõzike
Nyugdíjasklub, Koronczi Noémi ének, Alibánfai Lilaakác
Népdalkör, Vasboldogasszonyi
Felnõtt Tánccsoport, Gõsfai
Rozmaring Néptáncegyüttes,
Balázs Henriett ének, Csatári
Pávakör Egyesület, Pókaszepetki Nyugdíjas Klub.
A mûsor derekánál Magyar
Rózsa vette birtokba a színpadot és közismert dalokkal ala-

posan megénekeltette a több
száz fõs tömeget.
Már kora délutántól lehetõség volt a zömében helyiek
munkáját dicsérõ gesztenyés
sütemények és persze az idei
sült gesztenye kóstolására.
Idén sem maradtak rejtve a
helyi gazdák borai és, hogy
teljes legyen a vendéglátás,
babgulyás, vadpörkölt és csülkös pacal is készült.
Gyermekbarát rendezvényrõl lévén szó, a kisebbek ugráló várban, trambulinban játszhattak, de lehetõség volt a korábbi generációk által jól ismert népi fajátékok kipróbálására is.
A délután folyamán tiszteletét tette Köcse Tibor, Nagypáli község polgármestere, a
kistérségi társulás elnöke is.

Színpadon a Vasboldogasszonyi Község Népdalkör.

Szüreti mulatság Egerváron
Október elsõ délutánján
szüreti mulatságra várták Egerváron a falu apraját-nagyját. A
szüreti játékok során zsákban
futás, kukorica torzsa célba
dobó verseny, diótörõ próba

és sok-sok feladat mozgatta
meg a gyerekeket.
A legkisebbeket palacsintával,
a felnõtteket pedig lencsegulyással vendégelték meg a szervezõk.
ZV

A Csertán Sándor iskola táncosai.

A nehezített diótörés is sokakat érdekelt.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Észak-Nyugat Zala havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Kétség sem fér hozzá, hogy
az égiek is támogatták a rendezõk törekvéseit, hiszen szikrázó napsütés, szélcsend, tavaszias meleg tette még élvezhetõbbé az egyébként is remek délutánt.
Magyar Kálmán, Nemeshetés polgármestere elmondta: nagyon büszke az évrõl
évre sikeresebb rendezvényre
és nagy öröm, hogy a szervezõ
csapat minden évben igyekszik újabb és újabb programokat szervezni. Kiemelte:
örül annak, hogy idén Nemeshetés lehetett a házigazdája az Észak-Nyugat Zalai
Kistérségi Társulás ifjúsági és
kulturális találkozójának.
Kovács Lászlóné, az Összefogás Nemeshetésért Alapítvány elnöke és a rendezvény
egykori megálmodója arról
beszélt, hogy az év eleje óta
tervezik és szervezik ezt a
napot. Sok a tennivaló egy
ilyen mûsor körül, de a sok
elismerõ szó és a jó hangulat

Sül az idei gesztenye.
minden fáradozást kárpótol és
új lendületet ad a következõ
fesztiválhoz.
Az ünnepi hangulat a Rio
zenekarnak köszönhetõen hajnalig folytatódott.
Gellén Szilárd
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Ahol a hõsöket nem felejtik, mindig lesznek újak
Ünnepi megemlékezés Kispáliban
Kispáli Önkormányzata
és a Kispáli Ifjúsági Egyesület
56 lánggal ég címmel sikeresen pályázott az 56-os emlékév
kapcsán egy kopjafa létrehozására és egy programsorozat
megrendezésére.
– A megemlékezés hetében
esténként a faluházban 56-os
témájú filmeket láthatott a
lakosság. Ezzel az volt célunk,
hogy kialakuljon egyfajta közösségi beszélgetés a témáról
és erõsödjön a részvevõk érdeklõdése a forradalom iránt –
mondta Horváth Zsuzsanna
polgármester.
Október 23-án a kopjafánál
gyûltek össze a megemlékezõk, ahol Horváth Zsuzsanna
röviden összefoglalta a forradalom és szabadságharc eseményeit és a helyi történéseket. Beszédében rámutatott,

hogy ahol a hõsöket nem felejtik, mindig lesznek újak.
Hozzátette, a kopjafa a hazafiasságot, hazaszeretet és a
büszkeséget jelképezi, büszkének kell lenni 56 hõseire, akik
kivívták nekünk a szabadságot.
A kopjafa körül 20 fáklyát
gyújtottak meg, mely az 1956.
október 23-tól november 11-ig,
a fegyveres ellenállás felmorzsolásáig tartó 20 napra emlékeztet. Az ünnepségen megjelentek meghallgatták Márai
Sándor Mennybõl az angyal címû versét is, melybõl egy versszak a kopjafán is olvasható. Az
emlékezés koszorúit az önkormányzat, az ifjúsági és a nyugdíjas egyesület képviselõi helyezték el, ezzel is tisztelegve a
hõsök elõtt.
A programot az 1956-os
forradalom és szabadságharc

A megemlékezõk fáklyákat gyújtottak, koszorúkkal emlékeztek.

60. évfordulójára létrehozott
Emlékbizottság támogatja. Az
emlékév programjai 2017 tavaszáig tartanak, így a közeljövõben a kopjafa körül az A

pesti srácok emléke nevû rózsafajtát ültetnek és helyi forradalmárokkal is szeretnének
kötetlen beszélgetést tartani.
Pataki Balázs

Szüreti mulatozás és kertszépségverseny Kispáliban

A falu apraja-nagyja jelmezbe öltözve vonult végig a településen.

torok kíséretében vonult végig
a településen, majd a kemencénél és az új építésû bográcsozónál gyûltek össze különféle szüreti-õszi ételek kóstolására.
Ezen a rendezvényen hirdették ki az idei kert szépségverseny eredményét. Magyarország legszebb konyhakertjei
országos programhoz kapcsolódóan a szakmai zsûri több
veteményest tekintett meg a
nyáron, melybõl Benkõ Józsefné, Ibolya kertjét találta a
leginkább alkalmasnak arra,
hogy a legszebbnek járó címet
odaítélje.
– Nagy területünk van, amit
igyekszünk kihasználni, így a
veteményesben, gyümölcsösben is dolgozgatunk. Jobban

ráérünk, mert már nyugdíjasok vagyunk, örülünk neki, ha
valami szépen terem. Nemrég
sárgabarack fákat ültettünk,
amiknek termése sajnos idén
elfagyott. Mindennel próbálkozunk, így kivi-, citrom- és
fügefa is van nálunk. Idén a
saját magokat ültettem vissza,
de annyi paprikánk termett,
hogy nem gyõztem elosztogatni. A kerekrépa, a brokkoli, a
koktél paradicsom és a nagy
szemû úszós bab is szép lett. A
férjem titokban nevezett, így
nem számítottam erre az elismerésre. Úgy gondolom, hogy
másoknak is szép kertje van,
csak lehet, hogy nem mertek
jelentkezni – mondta elégedetten a díjazott.
h.zs.-p.b.

A HarmonikÁcs Együttes
magyarnóta mûsora

Mûsorunk megrendelhetõ.
Kérésre „házhoz megyünk”!

A zsûri több veteményest is megtekintett a nyáron.

Október 9-én vasárnap tartották a szüreti mulatságot

Kispáliban, ahol a falu aprajanagyja jelmezbe öltözve trak-

Hagyárosbörönd, Fõ út 37. (templomnál)
Telefon: 06-20-336 5202
E-mail: kocsishuszonhat@freemail.hu
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Ünnepi megemlékezés Nemesapátiban
Ebben az évben a 60. évfordulóját ünnepeltük az 1956-os
forradalomnak. A hagyományokhoz hûen a Csertán Sándor Általános Iskola tanulói kiemelkedõen színvonalas mûsorral
emlékeztek meg a 60 évvel
ezelõtti eseményekrõl. A gyerekek mûsora után Nemesapáti
szülöttje, Elmont Gergely – aki
maga is aktívan részt vett az eseményekben – beszélt a személyes élményeirõl a forradalommal kapcsolatban.
1956-ban pályakezdõ fiatal
tanárként Zalatárnokon tanított
feleségével együtt. Már az év
elején meggyûlt a bajuk a hatalommal, mivel egyházi esküvõt
is tartottak abban az idõben,
mikor elítélték a vallásos magatartást. Júniusban behívták katonának, ezzel is próbálván megakadályozni, hogy az államvizsgáját le tudja tenni. Csak a szerencsén és a katonai parancsnok jóakaratán múlott, hogy
mégis sikerült levizsgáznia.
Közben zajlottak az események
az országban, melyeknek híre
eljutott a kis zalai településre is.
Országszerte megindult a szer-

vezkedés az egyetemeken a
rendszer ellen. A hatalom próbálta megfékezni az felkelést,
de a forradalmat már nem tudták leállítani.
Zalatárnokon a rádióból értesültek az eseményekrõl, a tantestület azonosult a budapesti
történésekkel, október 26-án
szimpátia felvonulást szerveztek. Néhány nap múlva megalakították a Nemzeti Tanácsot.
Zalatárnokon Elmont Gergelyt
elnökhelyettesnek választották
és küldöttnek is: a járási Nemzeti Bizottságban õ képviselte a
községet. Élelmiszert gyûjtöttek
a budapesti forradalmárok részére és megszervezték a fõvárosba történõ felszállítást is. November 4-én Nagy Imre nyilatkozata után szertefoszlottak a
forradalmi remények. Megkezdõdött a szovjetek segítségével
a forradalom leverése, a következõ évek a megtorlásról szóltak.
Gergely bácsi megmutatta
az iratokat a rendõrhatósági felügyelet alá helyezésérõl. Ebben
olvasható, hogy az ellenforradalmi tevékenysége miatt vált
szükségessé, hogy állandó el-

Az iskolások színvonalas mûsorral emlékeztek a 60 évvel ezelõtti
eseményekre.
lenõrzés alatt legyen. Minden
hét vasárnapján délelõtt 11 órakor jelentkeznie kellett a zalaszentmihályi rendõrõrsön. Megtiltották neki, hogy Zalatárnok
területét engedély nélkül elhagyja: 23 órától 5 óráig a lakását nem hagyhatta el, nyilvános
helyeket nem látogathatott, lakásán telefont nem tarthatott
fenn. Folyamatossá váltak az ellenõrzések, rendszeresen éjszaka törték rájuk az ajtót. A felügyelet 1958 januárjában ért
véget.
Habár az elkövetkezõ évek
során valamelyest enyhültek a
szankciók, de még hosszú éve-

ken át elkísérte õket a forradalom eszméivel való azonosulásuk miatti hátrányos megkülönböztetés. Egész élete során
becsületesen, tisztességgel végezte a munkáját, de mindezt
nem ismerték el, sportolói karrierjét derékba törték. A rendszerváltás után megkapta a köztársasági elnök, valamint a Politikai Foglyok Országos Szövetsége emléklapját.
„A kitüntetést nagyon jó
volt átvenni, éreztem, hogy a
sok meghurcoltatás és szenvedés után végre elismernek” –
nyugtázta Gergely bácsi.
Kutai Erzsébet

Iskolai, települési fejlesztések Egerváron
nittáblán emlékeznek. Ugyanezen a napon várták este lelki
feltöltõdésre a templomba a falubelieket, ahol Virágh András
Liszt Ferenc-díjas orgonamûvész adott koncertet.
A Dózsa utca és a Temetõ
utca találkozásánál régóta problémát jelentett az arra közlekedõknek, hogy a vízelvezetõ
túl mély, így az autók alja könynyen leért. Sikerült helyreállítani ezt nehezen járható keresztezõdést, ahová egy rácsos
vasátereszt helyeztek el.

A fejlesztések mellett Gyerkó Gábor polgármester arról is beszámolt, hogy 1 millió forintos támogatást nyertek a települési értéktár bizottság munkájának elindítására. A pályázat sikerének köszönhetõen különbözõ eszközök beszerzésére nyílik lehetõség, valamint a település épített, természeti és humán értékeinek rendszerezése és egy
kiállítás összeállítása is elindulhat majd.
Pataki Balázs

FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTÕ IRODA

Az Egervári Helytörténeti és
Községszépítõ Egyesület, az egyházzal és az önkormányzattal
együttmûködve egy különleges
sétányt hozott létre a temetõben, melyet október 30-án avattak fel. Itt az Egerváron egykoron szolgálatot teljesítõ plébánosokra emlékeznek. Kiss
Gábor plébános kutatásának
köszönhetõen egészen 1799-ig
sikerült visszamenni az idõben,
így attól fogva minden plébános neve és szolgálatának ideje
ismertté vált. Közülük négyen
Egerváron vannak eltemetve,
így az õ síremléküket felújították és a sétányhoz igazították. A
máshol eltemetett atyákra az
emlékúton elhelyezett két grá-

25% kedvezményt adunk a
kupon felmutatójának
újonnan kötött lakásbiztosításának díjából!

AKCIÓ!
• Lyoness pénzvisszatérítés
új és meglevõ biztosításai után!

• Lyoness kedvezménykártyáját
nálunk igényelheti.

H-Kontakt Group Kft. / Horváth József
8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3
(Göcsej Üzletház 1. emelet) Tel: 06-30-9373-789
Web: www.cashbank.hu
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Több kisebb fejlesztés is
zajlott Egerváron az iskolánál
az elmúlt hónapokban. Az egyik
leglátványosabb újítás, hogy a
tornaterem felõli hátsó bejáratot és az udvart mart aszfalttal
borították be. Az autóknak így
nem kell a korábbi években
rendszeresen jelentkezõ kátyúkat kerülgetniük, valamint az
udvar így már esõben is sármentes maradhat. Az Egervári
László Általános Iskoláért Alapítvány jóvoltából az udvar füves részén új játszótéri eszközöket helyeztek el. Régi vágya
volt az iskola vezetésének, hogy
a hátsó füves pálya új kerítést
kapjon, a munkálatokat a következõ hetekben kezdik.

• 28 biztosítótársaság képviselete egy helyen!
• Lakás,- kötelezõ gépjármû-, casco, utas,- élet,- baleset,- nyugdíj,
- vállalkozói,- mezõgazdasági és egyéb egyedi biztosítások.
• Lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól.
• Meglevõ drága biztosítások kedvezõbbre átdolgozása!
• Kötelezõ biztosítás esetén árgarancia a legolcsóbb díjra!
• Személyi kölcsönök, jelzáloghitelek, lakáshitelek, hitelkiváltás,
elõzetes banki költségek nélkül, már minimálbértõl is.

C AS

Sétánnyal emlékeznek az Egerváron egykoron szolgálatot teljesítõ plébánosokra.
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Nagypáli hírmorzsák
Nagypáliban piknikeztek a
zalai szívbetegek
A Zalai Nyitott Szív Egyesület tagjai október 5-i programjukat Nagypáliban tartották. A szívbetegek nem elõször
jártak itt, visszatérõ vendégek,
mivel a községet jellemzõ ökoszemlélet jól illeszkedik az
egészséges életmódot tudatosító és terjesztõ programjukhoz. A vendégek érkezésükkor
elõször a faluházban egy rövid
filmvetítés keretében ismerkedtek az újdonságainkkal, majd
a gázüzemû autóbuszunkkal
járták körbe a települést. Ezt
követõen a rózsakertet csodálták meg, majd az Ökocentrumban piknikeztek.
Hagyományõrzõ program
a Boronapincénél
Ha már õsz, érik a gesztenye, a régi öregek is mesélhetnének a gesztenyesütés semmihez sem hasonlítható hangulatáról. Ezt a hagyományt
felidézve hirdette meg közösségi programját október 16-ra
az önkormányzat, amely nagy
tetszést aratott kicsik és nagyok körében egyaránt. A szép
õszi napsütéses délután sokan

látogattak ki a boronapincéhez, ahol bográcsban fõtt az
ízletes paprikás krumpli, kemencében langalló sült, mellette a platnin pattogva sült a
gesztenye, miközben a gyerekek õszi terményekbõl bábokat készítettek.
Üzemel a közösségi gyümölcsfeldolgozó
Nem maradt hatástalan az
önkormányzat felhívása, már
van helyi jelentkezõ a saját termelésû gyümölcsök feldolgozására. A Nagypáli hegyen hagyományos szõlõmûveléssel foglalkozó Sifter-család (apa, fiú,
unoka) a fiatal hároméves telepítésû szõlõjébõl nemcsak
ízletes bort készít, a jó minõségû terménybõl az idén egészséges mûanyag tasakos ivólé is
készül. A gyümölcsfeldolgozóba Boglárlellérõl is érkezett
szõlõ, és hamarosan megkezdõdik egy zalaegerszegi almatermelõ által beszállított gyümöcs feldolgozása.
Átadták a díszpolgári címet Bernd Storcknak
Korábban már hírt adtunk
róla, hogy Nagypáli Önkormány-

Nagypáliba látogattak a szívbetegek.

Bernd Storck Nagypáli díszpolgára lett.
zat Képviselõ-testülete Bernd
Storcknak, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya részére a Magyarország
labdarúgósportja terén végzett
kiemelkedõ
tevékenységért
díszpolgári címet adományozott. Az elismerést a hónap közepén Köcse Tibor polgármester és Farkas Zoltán önkormányzati képviselõ adta át a
díjazottnak. A falu vezetése
úgy döntött, hogy ezzel a kitüntetéssel mondanak köszönetet a kapitánynak és a csapatnak a labdarúgó Európabajnokságon elért eredményekért. Bernd Storck örömmel
vette át az elismerést, s a válogatott tagjai által aláírt EB labdával viszonozta a köszöntést.
Kalandjárat Veszprémbe
Nagypáli kis néptáncosai, a
Napraforgó Táncegyüttes tagjai október elsején a Veszprémi Állatkertbe látogattak. A jutalomkirándulást az önkormányzat szervezte azoknak a
gyerekeknek, akik több éve lelkes tagjai a csoportnak, s rendszeresen lépnek fel a falu,
illetve a kistérség rendezvényein. A kicsikkel és kísérõikkel meg is telt a falubusz. Az
egyik legnagyobb élmény az
állatsimogató volt, ahol megfoghatták, simogathatták a gyerekek az állatokat, s meg is
etethették õket az állatkertben
vásárolt eledellel. Természetesen mindenki kíváncsi volt a
dinoszaurusz parkra is, amely
2016 májusában nyitotta meg
kapuit a Veszprémi Állatkert
látogatói elõtt.

Az eperhold látványa
A Nagypáli Ökológikus Témaparkban (Boronapincénél)
a gesztenyesütésen résztvevõk
sötétedés után gyönyörködhettek az égbolton feltûnõ „eperhold” jelenségében. Kelet felõl
bukkant fel, a felhõk között,
nagyobbnak látszott, mint általában és eperszínben tündökölt. A jelenséget az okozta,
hogy akkor volt a legközelebb
a földhöz.
Alsóverecke
Nagypáli képviselõ-testülete 2016. október elején látogatást tett Alsóvereckén, ahol a
megállapodásnak megfelelõen helyzetfeltárást és elemzést
végeztek a helyi vezetéssel közösen az ott lévõ elsõ világháborús katonai magyar temetõ
állapotáról. Tárgyalásokat folytattak annak rendbetételére
szükséges feladatok feltárására
és az ott lévõ sírkõmaradványok, valamint emlékmû állagmegóvására vonatkozóan.
„Ép testben ép lélek”
A község mintegy 20 éve
elindult Zöld út falufejlesztési
programja új állomásához érkezett. Az eddig elért eredmények mellett kiemelt jelentõségûvé vált az egészséges életmódra nevelés, szemléletformálás a lakosság körében, ennek jegyében hirdette meg az
önkormányzat az „Ép testben
ép lélek” mottóval jelzett
programját.
A cikkek bõvebben a
www.nagypali.hu oldalon vagy
a nagypali facebook oldalon.

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
Beindult a gyümölcs feldolgozása.

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 • e-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Zalaegerszeg, s a térség motorja lehet a tesztpálya
Vigh László a beruházás miniszteri biztosa
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter 2016. október
elsejétõl a Jedlik Ányos terv
végrehajtásához kapcsolódóan
a Zalaegerszegen létrehozásra
kerülõ önvezetõ jármûvek
tesztpályájának megvalósításával összefüggõ feladatok ellátására miniszteri biztossá nevezte ki Vigh Lászlót, Zala megye 1. számú választókerületének országgyûlési képviselõjét.
Az ezzel kapcsolatos feladatok ismertetése volt a témája minap a Zalaegerszegen
megtartott sajtótájékoztatónak.
A Városházán Vigh László elmondta, hogy Orbán Viktorral folytatott beszélgetése során kérte fel a miniszterelnök
erre a feladatra, ezt követõen
nevezte ki Varga Mihály miniszter.
A képviselõ tájékoztatása
szerint egy állami cég alakult a
tesztpálya kivitelezésére és
üzemeltetésére. A beruházás
megvalósítása során jelentõs
feladatok várnak a Zala Megyei Kormányhivatalra, Zalaegerszeg Város Önkormányzatára és a Zala Megyei Önkormányzatra, sokat segíthetnek például az engedélyezési
eljárásokban, mellette fontos
koordinálási szerepet is betölthetnek.
A miniszteri biztos szerint
a pontos ütemterv a közbeszerzési eljárások függvénye is.
Mint mondta, a 250 hektáron
megvalósuló beruházás nyomán egy valóságos kis város

jön létre, amely Zalaegerszeg
motorja lehet, a megyeszékhely, a megye és a régió fejlõdését szolgálja.
Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott hangsúlyozta, hogy
a Zala Megyei Kormányhivatal
valamennyi érintett szakhatóságának segítségére számíthat
a beruházás.
Balaicz Zoltán polgármester felidézte azt a közös munkát, amit Vigh Lászlóval végeztek azért, hogy ez a 40 milliárd forintos beruházás Zalaegerszegen valósulhasson meg.
Véleménye szerint a zalaegerszegi választókerület országgyûlési képviselõjének miniszteri biztossá történt kinevezése garancia arra, hogy határidõre elkészüljön a tesztpálya.
A város polgármestere ezt
követõen részletesen szólt arról, hogy milyen feladatai lesznek Zalaegerszegnek a beruházás kapcsán. Az anyagi javak
(10 milliárd forint) biztosításán túl gondoskodnia kell a
szakemberekrõl, a megfelelõ
szakképzésrõl és az egyetemi
képzésrõl. Kiemelten támogatják a közép- és felsõfokú képzést, mérnöki ösztöndíj keretet hoznak létre. A Pannon
Egyetemen beindítják a tesztmérnöki képzést, a ZÁÉV egykori munkásszállóját is átalakítják és felújítják, szálláshelyeket biztosítva ezzel.
Dr. Pál Attila, a megyei
közgyûlés elnöke szerint jelzésértékû a kormány döntése.

A tesztpálya látványtervével a vezetõk.
Mint mondta: „Nem halat kaptunk, hanem horgászbotot,
amelynek végét határozott
kézzel a miniszteri biztos fogja, s van egy jó szákoló mester
a polgármester személyében.”
A beruházás több száz kvalifikált munkaerõt igényel. A

tesztpálya létesítése és mûködtetése összetett feladat. Ennek
megoldásában segédkezik a
megyei közgyûlés, hiszen szerepkörében új feladatként jelentkezik a vidék gazdaságfejlesztése.
E.E.

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:
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.

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

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!

2016. október

7

Észak-Nyugat Zala

Könyvtári Napok Alsónemesapátiban
Október 3 és 9 között ismét megrendezésre került az
országos õszi rendezvény, a
héten szinte mindennap próbáltunk az olvasókat valamilyen programmal a könyvtárba
csalogatni.
Kedd az újrahasznosítás jegyében telt: a régi, megunt
farmerbõl táskák készültek és
szelektív hulladék gyûjtõket
helyeztünk el az elõtérben,
valamint egy ÖKO sarkot is
kialakítottunk. Szerdán az iskolásokkal rejtvényeket oldottunk meg, puzzle-t raktak ki és
ajándék könyvjelzõt kaptak. A
„múltidézõ” napon, csütörtökön régi csészéket mutattunk
az óvodásoknak, akikkel macit
készítettünk és egy õszi témájú foglalkoztató lapot is megoldottak. Pénteken a „könyvtári
leg-ek” napon a Csertán Sándor Iskola tanulói az apáti legek totót oldották meg nagyon
ügyesen. A kérdések Alsónemesapátival voltak kapcsolato-

Az ötödikesek is részt vettek a könyvtári napokon.
sak és Magyarországhoz is kö- kányok címû kötetét találtuk a
tõdtek. A foglalkozás alkal- legöregebbnek, de száz évnél
mával sok papírbagoly készült. sok könyv idõsebb volt, amit
Megkerestük a falu legrégebbi szemlére bocsáthattunk. A
könyvét: egyelõre az 1862-es könyvtárunk legidõsebb olvakiadású Jósika Miklós Boszor- sója nagyon aktív látogató:
Borbély Józsefné, Annus néni
nagyon szereti a történelmi
könyveket, a családregényeket
és a vadászatról szólókat, kedvenc írói Passuth László és
Wilbur Smith.
– Amikor ráérek, mindig
mindig él. Örök tisztelettel
adózunk hõsink emlékének – olvasok (akár ebéd közben is).
szólt a megjelentekhez a tele- Nyáron sok volt az esõ, sokat
pülésvezetõ.
A helyiek ünnepi mûsora
után beszédet mondott Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ. A miniszteri biztos ismertette a forradalom megyei
eseményeit, majd vitéz lovag
Kustos János Kálmán nemzetõr altábornagy emlékezett hatvan éve történtekre. A rendezvény folytatásaként Szeghy
Csaba atya szentelte fel az
Eigel Péter fafaragó által készített kopjafát. A rendezvényen díszõrséget adott és a
koszorúzásnál közremûködtek
a Történelmi Vitézi Rend
Nyugat-Dunántúli Törzsszék
tisztségviselõi, vitézei.
Pataki Balázs

Kopjafát állítottak
Alsónemesapáti Község Önkormányzata az 1956-os események 60. évfordulója alkalmából megemlékezést tartott.
Köszöntõt mondott Pereszteginé Cziráki Katalin polgármester, aki emlékeztetett rá,
hogy a magyar nemzet milyen
sok szenvedésen ment keresztül.
– A hatvan évvel ezelõtti
békés tüntetés forradalommá
változott, a háborús lövedék
népfelkeléssé alakította az eseményeket. A legázolt, bilincsbe
vert Magyarország többet tett
a szabadságáért, igazságáért,
mint bármelyik nép a világon.
Azóta elmúlt hatvan év, vajon
él-e még bennünk az a féktelen, büszke hév, lobban-e
még a gyertyafény az elesett
hõsökért? Mert az a nép még

kellett füvet nyírnom ezért kevesebb idõ jutott olvasásra, de
télen bepótolom az elmaradást
– összegezte Annus néni.
Szombaton páran túráztunk
a környéken. A Könyves Vasárnap programon 14-en vettünk
részt, bemutattuk kedvenc
könyvünket és kedvet csináltunk az elolvasásához. Ezen a
héten több mint százan fordultak meg a könyvtárunkban.
Remélem sokak érdeklõdését
sikerült felkelteni a könyvek
szeretetére és az olvasásra.
Egyre hosszabb az esték,
hogy ne unatkozzunk, színházba invitáltuk falunk lakóit.
Október 14-én színházzá alakult a kultúrház nagyterme.
Több, mint ötvenen néztük
Ecsedi Erzsébet elõadásában a
Sirley Valentine címû darabot.
Ez a kacagtató történet rólunk
családanyákról – a körülmények csapdájában vergõdõ
nõkrõl – szól, nem csak nõknek. Többször magunkra, családunkra ismerhettünk és nevethettünk akár magunkon is.
A hölgyeket elkísérõ férjekurak, társak is jókat derültek.
Reméljük lesz még folytatása a
színházi elõadásoknak, amit
sokan megtekinthetnek kis falunkban is.
Krápicz Lászlóné

Új fedett élményvilág a Lenti Termálfürdoben!

Az új élményvilágban
csúszdás élménymedence, gyermekmedence,
jacuzzi és melegvizes élménymedence
(családi csúszda, gyermekcsúszda, masszázságyak,
hát- és derékmasszázs, nyakzuhanyok)
kínál felüdülést.

Alap fürdobelépo: 2 500 Ft
Gyermek belépo (3-13,99 éves korig): 1 500 Ft
Élményfürdo kiegészíto jegy: 1000 Ft
A megjelenteket köszöntötte Kustos János Kálmán nõr. altábornagy.

Tel: 0692/351-320; furdo@lenti.hu; www.lentifurdo.hu
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Sajtóközlemény
Egészségturisztikai fejlesztés nemzetközi együttmûködésben
Végéhez közeledik a 2015 augusztusától 2016 novemberéig tartó Európai Uniós támogatással megvalósuló „OFF
TO SPAS” elnevezésû projekt (676737/COSME Programme), melynek célja új, az idõsebb korosztályok számára
vonzó egészségturisztikai termék kialakítása a fõszezonon kívüli idõszakban.
A 278 098 euró összköltségvetésû projekt négy országból hét konzorciumi partner együttmûködésében valósul
meg. Magyarországot a Pannon Egyetem (a projekt koordinátora), a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. és a Zala
Megyei Önkormányzat képviseli, a további partnerek pedig: AGE Platform (Belgium), Kovászna Megye Tanácsa
(Románia), Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület (Románia), VEGA RESOR Travel Specialist Group Sweden
AB (Svédország).
A projekt hátterét az Európai Bizottság által az elõzõ költségvetési idõszakban készített felmérések és
tanulmányok eredményei jelentik, melyek egyértelmûen alátámasztják, hogy az idõsebb korosztály turizmusban
rejlõ lehetõségei nincsenek megfelelõen kihasználva, vagyis az elõ- és utószezonban rejlõ potenciál jól
kihasználható lenne ezen célcsoport számára, s nagymértékben hozzájárulhatnak ehhez a turizmusban érdekelt
kis- és közepes vállalkozások.
Mindezek alapján fõ célunk olyan új, termálvízhez kapcsolódó nemzetközi egészségturisztikai termékek
(nemzetközi balneológiai termék) létrehozása volt közép-európai fürdõvárosokban, amelyek fõ vonzerõként
szolgálhatnak az idõsebb korosztály számára, hogy ezekbe a térségekbe látogassanak a szezonon kívüli
idõszakokban. A szenior korosztály speciális szükségleteit figyelembe vevõ turisztikai termékhálózat létrehozása
mellett további cél volt a turisztikai értéklánc szereplõi és az idõskorúak szervezetei közötti együttmûködések
számának és minõségének javítása, a turizmus szempontjából alacsony vagy közepes szezon forgalmának
növelése a turisztikai kis- és közepes vállalkozások eredményességének növelése érdekében, valamint a
turizmus, mint az aktív és egészséges öregedés stratégiájának promóciója, illetve a szolgáltatók
professzionalizmusának növelése a projekt fenntarthatósága és önfejlesztésének biztosítása érdekében.
A projekt tevékenységek keretében végzett széleskörû kutatási tevékenység, a szakemberekkel és
döntéshozókkal folytatott egyeztetések és az érintett egészségturisztikai desztinációkat (Hévíz, Kovászna)
felkeresõk tapasztalatai egyaránt azt mutatják, hogy a célterületek kínálatában kiemelt szerepe van az élménynek.
A fogadóterületek egészség megõrzést, gyógyítást támogató szolgáltatásainak új szegmensek – így a projektben
érintett észak-európai utazók – számára vonzó továbbfejlesztése során figyelmet kell szentelni az egyes
gyógytényezõk (pl. hévízi iszap, mofetta) potenciális utazók számára is könnyen érthetõ megismertetésére. Az
újdonságokra nyitott, széleskörû utazási tapasztalatokkal rendelkezõ szenior szegmens egyértelmûen pozitív
hozzáállása kiváló lehetõséget teremt az érintett úti célok számára. Az egészségturisztikai szolgáltatások mellett
szorosan kapcsolódhat az utazási élményhez a gyönyörû természeti környezet, a helyi gasztronómia és borok,
valamint a kulturális értékek.
2016. november 18-20 között Hévízen kerül megrendezésre a projektet záró egészségturisztikai szakmai
konferencia a Magyar Balneológiai Konferencia 125. éves jubileumi nagygyûlésének részeként. Ekkor mutatja be
a projektcsoport az észak- és nyugat-európai piacra szánt egészségturisztikai termék fejlesztésének folyamatát és
az idõskorú célcsoport számára kidolgozott termékeket.
Zalaegerszeg, 2016. október 20.
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Megízlelték az Õrség ételeit, italait

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Vasboldogasszonyban sokakat érdekeltek az
õrségi ízek.
A Deák Ferenc Városi és Megyei Könyvtár támogatásával az
elmúlt hetekben két településen
is kóstoltatással egybekötött elõadást tartott Gaál Zsuzsanna.
Az õrségi konyha kincsei címû könyvet szerzõ elõadó szeptember utolsó napján Vasboldogasszonyban, a könyvtárban
mutatta be az Õrvidék ételeit és
italait. Az elõadást étel és italbemutatóval kötötték egybe, az
érdeklõdõk az elõadás végén
meg is kóstolták a szebbnél
szebb, a finomabbnál finomabb
ételeket, köztük a különbözõ
ízesítésû málékat, réteseket is. A
résztvevõk a már feledésbe merült fajtájú szörpöket és különleges ízû gyümölcspálinkákat is
megízlelgették. Szó esett olyan
különleges alapanyagokról, mint

Gõsfán Farkas Tiborné fogadta Gaál Zsuzsannát
(balról).

a csutrirépa, a gombákról, az
Õrség kincsérõl, a tökmagolajról, az egyszerû, de különleges
ételekrõl, az ottani emberek
vendégszeretetérõl is. A falusi
vendéglátással is foglalkozó elõadó kellemes hangulatú estet
varázsolt a könyvtárba.
Október 15-én Gõsfán szintén nagy örömmel fogadták az
elõadót, aki a Könyvtári napok
keretében ételbemutatót-és kóstolót tartott a kultúrházban.
Csalán, bodzabogyó és fenyõrügy szörp mellett batul alma,
körte és boszorkányszörp pálinka került az asztalra.
– Az Õrségben falusi turizmussal foglalkozom, 2013-ban
adtam ki ezt a könyvet, amellyel
egy kis ételkóstolóval körítve
próbálom a régmúlt konyháját

népszerûsíteni. Örömteli, amikor elhívnak és elhozhatom azt
a hangulatot az Õrségbõl, ami
aztán a délutánt betölti. Nagyon
sok hasonlóság van a vasi és a
zalai ételek között, de vannak
különbségek is. A dödöllét viszont egész máshogy készítik
Zala szélén, mint ahogy a szalafõi Banyaklub asszonyaitól
megtanultam. Az ottani nyugdíjasok klubja a fõzéseken kívül is
hihetetlen értékmentõ tevékenységet végez. Érdekes, hogy
régen a csutrirépa a lakodalmi
asztal levese volt, de talány, hogy
miként készítették el úgy, hogy
ilyen ünnepen is megállta a helyét – összegezte Gaál Zsuzsanna, aki a zalai Márokföldrõl költözött tíz évvel ezelõtt Szalafõre.
M.G.-P.B.

Rendhagyó környezetóra az iskolában
Enyhítve az október 15-i szombati tanítási napon, Alsónemesapátiban
ekkor
cserjékkel és fákkal
bõvítették ki a közösségi és suliparkot, valamint a Pillangókertet.
Az iskola tanulói, pedagógusai, önkormányzati dolgozók, egykori
diákok és önkéntesek
Tóth Gábor kertész
irányításával ültették
el a növényeket.
Pereszteginé Cziráki Katalin polgármester elmondta, hogy a
gyerekeknek ez egy Az iskolaudvar környékén több fát is ülkülönleges környezet- tettek.
ismereti tanóra volt,
melynek eredményére maguk resztül számos növény került,
is büszkék lehetnek, így talán az udvarban körte, alma és
jobban is vigyáznak rá. A Pil- szilva terem majd a diákoknak.
langókertben egy madártávlat- A Harangláb Kulturális és Faból pillangó alakzatot formáló luszépítõ Egyesület nevében Visövény labirintust kialakítása a rághné Ujj Ilona elmondta, hogy
cél, amihez fagyalt ültettek. A a MOL Zöldövezet programból
kerthez vezetõ út mentén fûzfákat ültettek, a késõbbiekben
petanque pályát is kialakítanak.
Az iskola és a templomkert közti oldalban színes bokrokat telepítettek, ahol a mogyorótól a
kecskerágóig, az áfonyán ke-

a kültéri padok és asztalok kihelyezése, a kosárlabdapálya kialakítása és szabadtéri pingpongasztal elhelyezése van hátra,
ami várhatóan tavasszal történhet meg. A több hónapos munkák olyan szempontból is sikeresnek mondhatók, hogy mindig más közösséget, korosztályt
sikerült megmozgatni.
Az iskola raklapkerítése is hamarosan elkészül, melyet majd
a pedagógusok, diákok dekorálhatnak ki. A terület folyamatosan szépül, lent a közben elkészült parkoló is megnyílt az autósok elõtt. A szervezõk szeretnének köszönetet mondani mindazoknak, akik eddig is segítettek a munkálatokban, valamint
továbbra is számítanak a szorgos kezekre, támogatókra. Alsónemesapátiban tartalmas lesz
november is, amikor 5-én a település nyugdíjasait köszöntik, rá
egy hétre, 12-én pedig a Márton-napi Libanapot tartanak.
Pataki Balázs

Béla bá'...

A szomszéd megkért,
hogy segítsek neki. Szombaton reggel át is mentem.
Béla bá' azzal a nyugalommal állt ott, mint aki azt
mondaná, most már a fiatalokon a sor. Én csak figyelek. De a tekintetében mintha más is lett volna. Furdalt
a kíváncsiság, szóba elegyedtünk. Hogy van? – kérdeztem.
Béla bá' rám nézett, és
beletörõdötten mondta: –
Hát most mit mondjak? Három éve olyan szerencsétlenül léptem, hogy elestem.
A kórházban azt mondták,
kicsin múlott, hogy élek.
Jobban lettem, erre a szomszédtól kaptam egy készüléket, próbáljam ki. Áradozott róla, neki mennyit használt. Hát én meg hittem
neki. Utólag kiderült, az én
állapotomban nem szabadott volna használni, de ezt
senki se tudta. Megint nem
sokon múlt. Már kezdtem
jobban lenni, amikor tavaly
disznóvágáskor megugrott a
kés. A kórházban, amikor
összevarrtak mondták is,
nem sokon múlt.
Én most már nem merek
semmit csinálni, mert nem
tudhatom, mibõl lesz a baj.
Alig múltam 60 és itt tartok…. Béla bá' elgondolkodva néz a távolba, és egy huncut mosoly jelenik meg az
arcán: Igaz, apám 63 éves
korában nõsült újra, és akkor kezdett el családi házat
építeni…
Na, ez jó végszó volt,
már kezdtem elhinni, hogy
itt a világ vége. Akkor most
egész nap itt állunk, vagy
végre elültetjük ezt a fát?
Persze hogy elültetjük! –
nevetett Béla bá'.
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Nagypáli és az elektromobilitás Felhívás
Az Észak- Nyugat Zalai Kistérségi Társulás
vers- próza- mesemondóversenyére

Az önkormányzat vásárolt egy elektromos autót.
2030-ban már csak így tankolhatjuk az új autókat. Nagypáliban 2016-ban ez valósággá
vált. Az ÖKO falu néhány évvel
ezelõtt a Zöld út programban
megfogalmazta az elektromobilitás programját is. Elsõ lépésként négy éve vásárolt egy
elektromos robogót, amellyel
a falugondnok és a szociális
gondozó közlekedik.
A kormány, valamint az
európai uniós direktívák jegyében Nagypáli önkormányzata

vezetõi szolgálati autónak vásárolt egy Renault Fluence ZE
típusú elektromos autót. Az
már csak adalék, hogy Nagypáli fotovoltaikus napelemteleprõl is ingyen tudja tölteni
az akkumulátorokat. Az autó
teljesen környezetbarát, hiszen
nincs károsanyag kibocsátása,
így az ÖKO falunak újabb karbon neutrális eleme is megvalósul, amellyel a kvóta értékesítésébõl bevétele is származik.

Csemetekert Gyûrûsön

Az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás és Nagypáli
Község Önkormányzata szervezésében 2016. évben is megrendezésre kerül a kistérségi vers,- próza,- mesemondó
verseny.
A verseny idõpontja: 2016. december 3. (szombat) 10,00 óra
Helye: Nagypáli, közösségi ház
Nevezési kategóriák:
1. Óvodás mese- és versmondás
2. Általános iskola alsó tagozatos mese- és versmondás
3. Általános iskola felsõ tagozatos mese-, vers- és prózamondás
4. 15-22 éves korig ifjúsági vers- és prózamondás
5. 22 éves kortól felnõtt vers- és prózamondás
A versenyre nevezni lehet a jelentkezési lap kitöltésével és
visszaküldésével
Nevezési határidõ: 2016. november 20.
Nevezési lapok visszaküldése:
Észak- Nyugat Zalai Kistérségi Társulás
8912 Nagypáli Arany J. u. 26. • Tel./Fax: 92/564-040
Várjuk minden általános iskolás, ifjúsági klub, nyugdíjas
klub, egyesületek és minden mûkedvelõ lakó jelentkezését a
versenyre.
Nagypáli, 2016. október 10.
A szervezõk nevében tisztelettel:
Horváth Zsuzsanna
alelnök

Köcse Tibor
polgármester

Jelentkezési lap
Az Észak- Nyugat Zalai Kistérségi vers-, próza és
mesemondóversenyére

Gyûrûs Község Önkormányzata 2016 tavaszán kialakított egy 2500 m2 nagyságú
csemetekertet. 4000 db tuja,
fagyal, gyöngyvesszõ, rózsalonc csemete került elültetésre.
– Az önkormányzat a
START mintaprogram keretén
belül 6 fõnek tud egy éven

keresztül folyamatos munkát
biztosítani. A növények egy
részét 2017 tavaszán kívánjuk
kiültetni Gyûrûsön és a szomszédos falvakban, valamint
tervezzük a növények cseréjét más mintaprogramban elõállított termékekre – mondta Bertalan Tibor polgármester.

www.zalatajkiado.hu

Jelentkezõ neve:……………..…..................……………………………………………
Életkora:…………………………………………..………………………………………………
Lakcíme: …………………………………………...……………………………………………
Telefonszáma:...…………………………………………………………………...............
Hova jár iskolába, illetve milyen települést képvisel: ……………….
………………………..............................................................................................
……………………………………………………………………………………………..........……
Felkészítõje:………………………………………………………………………….............
Mely kategóriában indul:……………………………………………..................…
………………………..............................................................................................
Elõadni kívánt mû szerzõje és címe: …………………………………........…
……….……………….............................................................................................
Elõadás hossza: …………………………………...................................................
................................................................……………………………………...............
Igénye a rendezõktõl:………………………………………...............................…
………………………..............................................................................................
Eddigi „pályafutásának” a bemutatása:………………………………...........
.......................................................................................………………................
Nagypáli, 2016. október 10.
………………………………
polgármester

…………………………..
versenyzõ
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A gyerekek programjaiért báloztak Szlovén-magyar gyökerek
Idén október 22-én már 21.
alkalommal szervezték meg az
egervári óvoda alapítványi bálját. A konferanszié szerepét az
elmúlt évekhez hasonlóan
Szijártó József töltötte be, aki
kilenc helyi és térségbeli fellépõt mutatott be a közönségnek.
Bangó Zoltánné óvodavezetõ elmondta, hogy a bál bevétele biztosítja az óvodai költségvetésen felül megrendezett
programokat, illetve a gyerekek nevelését, szórakozását.
Így ebben az évben is évente
többször mennek színházba,

valamint a gyerekek karácsonyi játékvásárlását, a gyermeknapi kirándulást és játszópark
játékainak cseréjét is szolgálja
a bál sikere. Az idei rendezvény bevétele az elmúlt évek
báljaihoz képest a legnagyobb
volumenû volt, a belépõjegyekbõl, tombolából, felajánlásokból összesen 650 ezer forintot sikerült összegyûjteni.
Az óvoda dolgozói ezúton is
megköszönik Kaposi Richárd
jelentõs összegû támogatását,
aminek köszönhetõen további
tárgyi és játékeszközök beszerzésére nyílt lehetõség.
Az elsõ sorban a szlovén vendégek, valamint Zalaegerszeg
alpolgármestere, Tolvaj Márta (jobbról a második).

Az óvónõk és a szülõk apácashow-val lepték meg a vendégeket.

Az õsz jegyében
Október 28-án az õsz jegyében tartottak Halloweenhez kapcsolódó foglalkozásokat Egerváron, a kultúrházban.
Délelõtt az óvodások, délután
az iskolások készítettek õszi
díszeket, jelmezeket és faragtak tököt.

Gyerkó Gábor polgármester
ezzel kapcsolatban elmondta,
hogy egyre több program van
a faluházban, a karácsonyra való hangolódás jegyében hamarosan ugyancsak kézmûves foglalkozásra várják az érdeklõdõket.
(p)

Egervár a 17. század végén
a török pusztítás miatt elnéptelenedett, akkoriban a viszonylag túlnépesedett szlovén Šalovci településrõl és
környékérõl 30 vend családot
telepítettek a környékbeli falvakba.
300 évvel késõbb, 2016. október 8-án szlovén-magyar rendezvényt szervezett a faluházban az Együtt Egervárért
Egyesület, ahol a térség mûvészeti csoportjai, valamint a Muravidékrõl érkezõ vendégek
léptek színpadra. A két nemzet
közötti barátság létrejötte Bel-

la Árpádnak köszönhetõ, aki
családjának történetét kutatva
lelt rá Egervár történetében a
szlovén kapcsolatra.
Unokatestvére, a szervezõ
egyesület elnöke, Vincze Jenõné elmondta, hogy nagyapjuk is szlovén területrõl származik és a környékben ma is
számos olyan vezetéknevet találni, ami a Muravidékrõl ered.
A két település lakosai elõször
tavaly májusban vették fel a
kapcsolatot egymással, melyet
a jövõben szeretnének még
szorosabbra fûzni.
-pb-

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

Észak-Nyugat Zala
Kistérségi havilap

Õszi jelmezeket, díszeket készítettek.
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Lenti új kulináris központja
Nem csak szállóvendégeknek!

Várja Önöket

az L16 Étterem
a lenti Thermal Hotel Balance****
földszintjén!
A páratlan gasztronómia élményt nyújtó ételeink mellé exkluzív borokat ajánlunk

KEDVEZMÉNYES ÁRON.

Emellett éttermünk minden nap büfé jellegû, változatos menükínálattal várja Önöket!
Ha születésnapot, évfordulót ünnepelne, vagy csak egy
nagyobb társasággal kikapcsolódna, keressen fel bennünket,
különtermünk tökéletes választás családi rendezvényekre!

Hétvégi, több fogásos családi ebédünket
KEDVEZMÉNYESEN
kínáljuk minden kedves vendégünknek.

Látogasson el hozzánk és étkezzen luxus körülmények között!

Elõzetes asztalfoglalás és bõvebb információ: +36 92 630 590
Thermal Hotel Balance**** • 8960 Lenti, Táncsics út 8.

Dolce Vita - Édes élet Lentiben
Nem csak szállóvendégeknek!

• Bérfõzés

• Kereskedelmi fõzés

• Palackozás

um

rik

a
ng
Hu

A Thermal Hotel Balance**** Lobby bárjában
KÜLÖNLEGES AKCIÓKKAL
várjuk Önöket a hét minden napján.

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!

Kávé és tea különlegességeink mellé most
csodálatos cukrász remekeket kínálunk az édes élet kedvelõinek.
Szívesen várjuk kevésbé édes szájú vendégeinket is, hiszen
a Balance Burger mellé most a
kiváló minõségû Apátsági sört adjuk

KEDVEZMÉNYES ÁRON!

Szombatonként élõ zenei mûsor!
Várom régi és leendõ megrendelõimet:
Farkas Tibor pálinkafõzõ mester
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Kapcsolódjon ki nálunk és élvezze az életet!
Thermal Hotel Balance**** • 8960 Lenti, Táncsics út 8.

