XVII. évfolyam 11. szám
2016. november
Kistérségi havilap

Karácsonyra várva
Idén is sûrû az adventi idõszak Egerváron, így minden
vasárnapra jut(ott) program. A
templom búcsúját az elsõ
gyertyagyújtás hétvégéjén tartották, az adventi forgatag hagyományosan december 4-én
nyílt meg. A következõ két vasárnapon fél 4-kor templomi
orgonajátékkal kezdõdik a
program, 16 órától a fõtéren az
adventi koszorú gyertyagyújtásával és a közös karácsonyfa fényeinél ünnepi mûsorral, forralt borral, teával, süteményekkel várják az érdeklõdõket.
December 10-én délután a
faluházban a Pálóczi Horváth
Ádám Alapfokú zeneiskola ta-

nulói adják elõ ünnepi mûsorukat. Rá egy hétre, 17-én a várkastélyban jótékonysági rendezvényen 25 fogyatékkal élõ
gyermeket látnak vendégül,
akiket a programhoz csatlakozó zenekarok mûsora és karácsonyi hangulat fogad majd.
December 22-én a közösségi
házban kézmûves foglalkozást
tartanak, ahol ünnepi díszeket
lehet készíteni és mézeskalácsot díszíteni. A falu karácsonyi ünnepségét december 24én 15 órakor a templomban
tartják, majd az éjféli misén az
EHKE Zenebarátok Kórusa
kíséri az ünnepi énekeket.
Pataki Balázs

Legutóbb az óvodások léptek fel az adventi forgatagban.

Valamennyi
Olvasónknak
áldott, békés karácsonyt
és
boldog új évet
kívánunk!

Karácsonyfa
nagy választékban eladó:
Pókaszepetk, Petõfi S. u. 101.
Elõre kiválaszthatja,
névvel ellátjuk,
érkezésekor kivágjuk.
Érdeklõdni: 92/692-478
06-30/858-4327

120-160 kg körüli minõségi hússertések (nem táposak)
november, decemberi elvitellel megrendelhetõk.

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

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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Mézes reggeli a Csertán suliban Társulásból egyesület
Nagypáliban tartotta ülését
november 8-án az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás,
mivel az új egyesület létrejöttével a meglévõ társulás megszüntetési folyamata is elkezdõdött. Az ülést vezetõ Köcse
Tibor elmondta, hogy az egyesület új vezetéssel megújulva mûködhet tovább. Az új
tagok között Nemeshetés már
be is mutatkozott, jó házigazdái voltak a színvonalas
ifjúsági és kulturális találkozónak.
A társulás menedzsere, Hessel Ferencné ezzel kapcsolat-

Akác és vegyesmézet is megkóstoltak a gyerekek.
A Csertán Sándor Általá- rolt hatásáról is. Az Alsónenos Iskola ebben az évben is mesapátiban telelõ vándormékapcsolódott az Országos Ma- hész elmondta, hogy 16 féle
gyar Méhészeti Egyesület és a mézét évente 30-40 vándorlásFöldmûvelésügyi Minisztérium sal gyûjteti be méheivel. Idén
november 18-án több mint 260 családos állománnyal ván500 helyszínen megrendezett dorolt és 360 családdal teEurópai Mézes Reggeli prog- lelt be.
A gyerekek méhekkel varamjához. Az alsónemesapáti
és nemesapáti iskolában Né- ló kapcsolatát érintve megjemeth Zsolt méhész támogatá- gyezte, hogy aki rendszeresen
sával valósult meg a program, a kis állatok között mozog,
akinek jóvoltából akác- és ve- annak már nem számít egy-egy
gyesmézet is megkóstoltak a csípésük. A méhek viselkedése természetesen függ az
gyerekek.
A tanulók rövid elõadást emberi hozzáállástól is, nem
hallgattak meg a méz összeté- szeretik a hirtelen lélegzetvételérõl, felhasználásáról, az telt, mozgásokat.
(pb)
egészséges életmódra gyako-

www.zalatajkiado.hu

ban kifejtette: a fellépõ 24 csoport 13 órától 20,30-ig megtöltötte a színpadot, de sajnos
kevés polgármester vett részt a
programon. Az ülésen megbeszélték a december 3-ára tervezett kistérségi vers, mese- és
prózamondó verseny lebonyolítását, melyet ezúttal Nagypáli
rendezett meg. (A következõ
számunkban részletesen beszámolunk a programról – a
szerk.) A napirendi pontok között elfogadták a 2016-os módosított költségvetést és tovább egyeztettek a megszüntetési folyamat lépéseirõl.

A polgármesterek egyeztettek a megszüntetési folyamatról.

Teltházas programok a faluházban

A Budapest Ragtime Band nyáron is visszatérhet.
Amióta Egerváron átadták nagyobb közönség elõtt téra faluházat, azóta szeretnék hetnek vissza Egervárra.
Az Együtt Egervárért Egyetartalommal is megtölteni. Az
állandó programokon kívül sület hétfõnként tart rendszehavonta többször közösségi res összejövetelt, s folyamatoprogramokat szerveznek, ame- san csinosítgatják az otthonuklyekre várják a helyi és kör- ként szolgáló házat. Ugyancsak
nyékbeli embereket is. Novem- ügyesek az Alkotó kezek csober elején vidám komédiákat port foglalkozásán kéthetente
adott elõ a vasvári Üss a ha- megjelenõ hölgyek, akik most
sadra - Színpad társulata, akik már a karácsonyra hangolnak.
között egervári szereplõt is A várkastélyban már több
láthattak az érdeklõdõk. A hó- alkalommal volt kiállítása Bunap végén a Budapest Rag- day Mihály festõmûvésznek,
time Band lépett fel a közös- most az általa szervezett a Zaségi ház színpadán és adott laszentgyörgyi Nemzetközi Mûteltházas jazz koncertet. Utó- vésztelep alkotásaiból nyílt idõlag kiderült, hogy az együttes szaki kiállítás, melyet a követegyik tagjának is van egervári kezõ hetekben is látogathatkötõdése. Mûsoruk olyan tet- nak az érdeklõdõk.
- pb szést aratott, hogy nyáron akár
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A lakók szívûkön viselik a település sorsát

Virágos Magyarországért díj Kispáliban
Folyamatosan szépítik lakóhelyüket és a kétezer fõ alatti
települések között már harmadik alkalommal neveztek
Kispáliban a Virágos Magyarországért
környezetszépítõ
versenyre. Törekvéseiket most
koronázta siker, a 2016-os versenyben elért kiemelkedõ
eredményükért november 18án Kaposváron különdíjat vettek át dr. Csemez Attila tájépítésztõl, a Virágzó Magyar
Kertkultúráért Alapítvány kuratóriumának elnökétõl.
– Sok gratulációt kaptam
ezzel kapcsolatban, de ez a

településen élõk és dolgozók
érdeme és elismerése. A lakók
szívûkön viselik a település
sorsát. Köszönöm a civil szervezetek és a vállalkozók bármilyen formájú segítségét is.
Ez a verseny már nem arról
szól, hogy melyik településen
van a legtöbb, a legszebb virág,
hanem a meglévõ adottságokat az adott település hogyan
tudja kihasználni. A zsûri látogatásakor kiemelte, hogy szinte nem is talál olyan portát,
ami elhanyagolt lenne. Egyedülállónak mondható a közösségi kertünk, amit idén a

A falu egyik dísze a formás és nagyra nõtt körtefa.
MOL Zöldövezeti Program
keretében közösségi összefogással sikerült létrehozni –
mondta az elismerést átvevõ
településvezetõ, Horváth Zsuzsanna.
A díjjal elnyert százezer forint támogatást a település
zöldfelületeinek további bõvítésére kívánják fordítani. Az
idei szép eredmény az elmúlt
évek munkájának visszajelzése, amellyel egy-egy jövõbeni
pályázatnál a szakmai berkekben is jól csenghet Kispáli
neve.
Pataki Balázs

A díjat Horváth Zsuzsanna
polgármester vette át.

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

Valamennyi kedves vásárlónknak
békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

Tel: 0692/351-320; furdo@lenti.hu; www.lentifurdo.hu
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„Emberi értékeket csepegtettek belénk”
Idõseket köszöntöttek Egerváron

Az unokák mûsora mosolyt csalt a nagyszülõk arcára is.
„Száguldva vágtat, rohan az
idõ, sorra váltják egymást föl a
hetek, minden nyár gyorsabb,
mint az elõzõ, az idõnek nem

mondhatsz „állj meg”-et…” –
szólnak Zsoldos Imre sorai. Ezzel a szép idézettel nyitották
meg mûsorukat az Egervári

László Általános Iskola 4. osztályos tanulói, akik rövid színdarabbal, versekkel és tánccal
köszöntötték az idõseket.
Mint minden évben, ez év
novemberében is az összes
korosztály részt vett a kulturális mûsorban, hogy elõadásukkal szép perceket szerezzenek
az idõsebb, nyugdíjas generációnak.
Az iskola tanulóin kívül az
Egervári Óvoda nagycsoportosai is színvonalas mûsorral
köszöntötték a meghívottakat.
Balázs Henriett énekkel, Farsang Izabella verses mesével,
a Csatári Citerazenekar és
Pávakör pedig három dalcsokor elõadásával nyújtott kellemes szórakozást. Ezt követõen
nagy tetszést aratott Jakab
József énekszólója, melyet

Horváth Károly kísért hegedûn. Végezetül a Csatári Bíborka tánccsoport csinált kedvet a zenés mulatsághoz. A mûsor után elfogyasztott finom és
bõséges vacsorát vidám tánc
és tombolahúzás követte.
Mi gyermekek, unokák nagyon örülünk, ha településünk
kedves nyugdíjasai egészségben élvezhetik megérdemelt
pihenésüket, hiszen szükségünk van a szeretetükre, a jelenlétükre, s az évek során
összegyûjtött bölcsességükre,
s tapasztalataikra. Köszönjük a
példamutatást! Köszönjük az
emberi értékeket, melyeket
belénk csepegtettek. Szívbõl
kívánjuk, továbbra is ragyogja
be életüket a nap sugara, gyermekeik, unokáik mosolya.
Szermjagin Marianna

Közösségi tervezés Gyûrûsön
Az EU-s pályázatok kidolgozása kapcsán egyre inkább
elvárás a közösségi tervezés,
azaz a fejlesztési folyamatok
során már a tervezési fázisba
kötelezõ bevonni a fejlesztéssel érintett közösséget, lehe-

tõleg minél szélesebb körben.
Ebbõl kiindulva, a Nemzeti
Mûvelõdési Intézet 2016. év
második felére minden megyei irodájától kért erre vonatkozó feladatleírást, azaz ki kellett dolgozni, hogyan valósítsa-

A bábszínházzal ismerkedtek
Minden hónapban összegyûlnek egy-egy szerdán a nemesapáti nyugdíjasok, akiknek már régi vágyuk volt, hogy
kapcsolatot teremtsenek a
zalaegerszegi Griff Bábszínházzal. A november 16-iki
programon
az
intézmény
Nemesapátiban élõ vezetõje,
Szûcs István mutatta be a társulat mindennapjait. Az érdeklõdõk az elõadások díszle-

tének, bábjainak megismerése
mellett egy japán kirándulás
képeit és videóit is megcsodálták.
November 30-tól kilenc alkalommal tartják meg a Szállást keres a Szent Család elnevezésû adventi liturgikus programot, valamint az egyesület
december 14-én karácsonyi
ünnepséget rendez.
- pb -

Szûcs István mutatta be az intézményt.

Sok érdekes észrevétel és kérdés hangzott el.
nak meg egy közösségi tervezési folyamatot a megyékben,
bármely településen. A 19 megye közül mindössze 5 megye
5 településének programja került elfogadásra, melyek mintaprojektként megvalósításra is
kerülhettek (érdekességképpen a megyék: Békés, Csongrád, Fejér, Veszprém, Zala).
Gyûrûs Község Önkormányzata és a Nemzeti Mûvelõdési Intézet Zala Megyei
Irodája 4 fõs közös koordinációs csoportot hozott létre a
több lépésbõl álló program
megvalósítására. Összeállításra
került egy kérdõív, amelyben a
település saját erõforrására és
tudására irányuló kérdések
szerepeltek. A kérdõívek eredményei alapján négy alkalomból álló fejlesztési együttlét
kezdõdött, alkalmanként 11-15
fõ részvételével. Az eddig lezajlott három alkalommal nagyon

sok érdekes kérdés és észrevétel hangzott el, amely jelentõs
hatással van a közös jövõnkre.
Az október 13. és november 28. között megvalósult
rendezvényeken körvonalazódtak a valós igényeken alapuló
fejlesztési elképzelések, a közösségszervezõ hatás erõsödött, konkrét, megvalósítani
kívánt célokat tûzött ki a közösség.
Külön köszönet illeti a
Nemzeti Mûvelõdési Intézet
munkatársait, Konczér Katalin területi koordinátort, Kocsis Roland közösségi munkást, Kurucz Tamás közgazdászt, szakmai asszisztenst, a
„Gyûrûs-Gidrán” Sport és Kulturális Egyesület elnökét, Kovács Emesét és a település
minden lakóját, akik ezeken az
elõadásokon részt vettek és aktívan hozzájárultak Gyûrûs jövõképének alakításában.
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Nagypáli hírmorzsák
Mesemondó délután a
Faluházban
A nagypáli gyerekek évrõl
évre nagy lelkesedéssel készülnek az õszi „Mesemondó
Délután” programra. A rendezvényre idén a faluház könyvtártermében került sor, ahol a
helybeli gyerekek kisebb közönség elõtt, családias légkörben elõadták az erre az alkalomra tanult tréfás mesét, verset. A gyerekek sokat készültek, gyakoroltak, s nagy izgalommal adták elõ a megtanult
verset, illetve meséket.
A gyerekek után, meglepetésként, Palásti Sándor, egyik
apuka mondott el egy mesét
Mátyás királyról. A sok-sok mese után a gyerekek jutalmat
kaptak. Ez a délután jó alkalom
volt a gyakorlásra is, hisz akinek kellõ bátorsága van, az
elindulhat a Kistérségi Mese-,
Vers- és Prózamondó Versenyen is, melynek december
elején Nagypáli ad otthont.
Bébiételek ajándékba
2016. október 24-én Nagypáli Község Önkormányzata és
a Magyar Iszlám Szervezet, a
korábbi évek gyakorlatának megfelelõen, kapcsolatrendszerének segítségével megkereste
Gyõrvár, Egervár, Lakhegy,

Kispáli, Kisbucsa, Nemeshetés
és Vasboldogasszony településeket azzal a céllal, hogy az ott
élõ kisgyermekes családoknak
adományozzon a Hipp Gyár által gyártott különféle bébiételeket, melyekkel a 6-18 hónapos korú gyermekek étkeztetéséhez járultak hozzá, ezzel segítve a helyi és térségi, kisgyermekes családokat.
Elõadás a környezettudatosság jegyében
November 26-án a Megújuló Energiaforrások Innovációs Ökocentruma egy interaktív elõadásnak adott otthont,
melyet nagy érdeklõdéssel fogadott a Széchenyi István Középiskola tanári kara. Az elõadást Köcse Tibor polgármester tartotta Nagypáli elmúlt 20
évének egyedülálló megújulásáról és környezettudatos szemléletváltásáról. Az elõadás fõ témakörei a megújuló energiaforrások pályázatok útján történõ megvalósítása volt, valamint a helyiek tudatformálása
a fenntarthatóság, környezettudatosság jegyében. Az elõadás
a Nagypáliról készített, drónfelvétellel készült kisfilmmel
vette kezdetét. Az elõadást követõen Köcse Tibor egy kötetlen, szakmai beszélgetés kere-

Nagypáli polgármestere tartott elõadást.

A mesemondó délután résztvevõi.
tén belül körbevezette a látogatókat a Vitalitas Parkban és a
Helyi Termék Bemutatóteremben, melyet egy rövid borkóstoló is kísért.
A társalgás során felmerült,
hogy a késõbbiekben az iskola
projekt együttmûködésben dol-

gozna Nagypálival, az iskola diákjait pedig kihelyezett gyakorlati órák alkalmával ismertetnék meg kézközelbõl a megújuló energiaforrásokkal, valamint az iskola tematizált nyári
tábort is szervezhetne a településre.

Köcse Tibor az elnök Libanap a Vackor óvodában
Az óvodai jeles napok között évek óta szerepel programjainkban a Márton-napról
való megemlékezés. Fontosnak
tartjuk, hogy a gyerekek megismerjék az e naphoz fûzõdõ
legendákat, népszokásokat, hiedelmeket.
November 11-ét megelõzõen már sokat beszélgetünk
ezekrõl, képeket gyûjtünk, dalokat, verseket tanulunk, barkácsolunk. Idén elõször, ha-

gyományteremtõ céllal rendeztünk Márton napi lámpás felvonulást is. A rossz idõ miatt
sajnos csak az óvoda teraszán
sikerült megörvendeztetnünk
az összegyûlt nézõket, de a
hangulat így is remek volt.
Ezt követõen libazsíros kenyérbõl, finom süteményekbõl
és jó meleg teából álló uzsonnát fogyaszthattak a gyerekek.
Bartl Andrea Anna,
Kajos Orsolya

Köcse Tibort választották elnöknek.
A közelmúltban rendhagyó
módon egy videokonferencia keretén belül zajlott a
RURENER tagújító közgyûlése,
melyen Nagypáli a társulás aktív
tagjaként is részt vett. A konferencia fõbb pontjai között szerepelt
az új elnök és alelnök megválasztása, illetve jövõbeni projektek, tervek felvázolása.
A közgyûlésen résztvevõ tagok egyöntetûen Köcse Tibort,

Nagypáli polgármesterét szavazták meg a RURENER elnökének, több éves nemzetközi kapcsolatokban szerzett
tapasztalatát kiemelve a döntés mellett. Köcse Tibor jelenlegi célja a hálózat széleskörû kiterjesztése, minden EU
tagország bevonása a társulásba, valamint a tudástranszfer biztosítása a partnereknek.

Idén elõször rendeztek Márton napi lámpás felvonulást.
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Az országban az elsõ volt
1,7 milliárd forintos beruházással megújul a Zalaegerszegi Falumúzeum

Balról Kaján Imre, Varjú András, Marx Mária, Balaicz Zoltán,
Vigh László és Tolvaj Márta.
2013-ban került a zalaegerszegi önkormányzathoz a Göcseji Múzeum és a Göcseji
Falumúzeum fenntartása és
mûködtetése, addig a megyei
önkormányzathoz tartozott. A
Göcseji Múzeum teljes felújítását a megyeszékhely önkormányzata be tudta illeszteni a
Modern Városok Program 5,6
milliárd forint értékû „Belváros turisztikai megújítása” projektbe. A skanzen felújítására
és bõvítésére korábban nem
találtak forrást, holott már
2014 nyarán, az önkormányzati
választás elõtt meghirdette Balaicz Zoltán polgármester-jelölt, hogy mennyire fontosnak
tartja a falumúzeumnak, mint
egyedi, unikális helyi értéknek
a fejlesztését.
A múzeum vezetõi és szakemberei már korábban elkészítették a beruházás terveit, de
mivel milliárdos nagyságrendû
összeget feltételezett, így a városnak saját forrása nem lett
volna rá, a településfejlesztési
programba (TOP) és a Modern
Városok Programba pedig nem
került be.
– Nagy lobbitevékenységbe
kezdtünk, hogy valamilyen módon mégis szerezzünk forrást,
hiszen a Göcseji Falumúzeum

volt Magyarország elsõ, szabadtéri skanzenje, amely 1968-ban
nyílt meg és 2018-ban ünnepeljük majd az 50 éves jubileumot – mondja Balaicz Zoltán
polgármester. – Ügyünket határozottan támogatta a Kossuth-díjas Fekete György, Zalaegerszeg díszpolgára, a Magyar
Mûvészeti Akadémia elnöke. A
múzeumi szakemberek koncepciója alapján elkészíttettük
a tanulmányterveket és látványterveket Dévényi Sándor
Kossuth-díjas építésszel, a Magyar Mûvészeti Akadémia alelnökével. Az anyagokkal megkerestük a legfontosabb döntéshozókat, 2016. július 1-jén,
az Edelmann gyár avatásán
pedig Lázár János miniszter
urat is sikerült meggyõznünk a
cél fontosságáról, így a következõ hónapokban elkészült a
kormányelõterjesztés, majd a
kormány több mint másfél
milliárd forint (egészen pontosan 1.535.658.000 Ft) egyedi
állami támogatásról döntött. A
beruházást a város saját forrásból 150 millió forinttal egészíti ki, így összességében közel 1,7 milliárd forintos ráfordítással újul meg a skanzen.
Köszönet mindenkinek a támogatásért és a segítségért, hi-

szen az ország elsõ, legrégebbi
falumúzeumának komoly fejlesztésre van szüksége ahhoz,
hogy a 21. században is felejthetetlen élményt nyújtó turisztikai létesítménnyé váljon.
Mindezt úgy érdemes csak létrehozni, hogy a falumúzeum a
korszerûsítések mellett meg
tudja õrizni jellegzetes varázslatos göcseji hangulatát.
A jó hírt sajtótájékoztatón
jelentette be nemrég Balaicz
Zoltán polgármester, Vigh László országgyûlési képviselõ,
Tolvaj Márta alpolgármester
(a városvezetésben õ koordinálta ezt a programot), Kaján
Imre múzeumigazgató, valamint Marx Mária és Varjú
András múzeumi osztályvezetõk.
– A fejlesztés a Magyar
Olaj- és Gázipari Múzeummal
is szervesebb egységgé kovácsolja a falumúzeumot, amelyben az új épületek mellett
több értékes gyûjtemény is
helyet kap, így Selyem-Tóth
Sándor rádiómúzeuma, Vörös

István hangszergyûjteménye,
Román Andrásné Pannon csipke gyûjteménye, és ifj. Horváth
Károly népzenei gyûjteménye
és hangszerei – folytatja a polgármester. – Fontos, hogy a
korábban, egy más szakmai
koncepció alapján elhelyezett
finnugor néprajzi értékek se
vesszenek el, ezért köszönet
illeti dr. Vándor László korábbi
múzeumigazgatót, aki Klima
László professzorral együtt
javasolta, hogy alakítsunk ki a
meglévõ épületek áthelyezésével egy magyar õstörténeti
park részt. Ez beépült a koncepcióba, így a finn ház és
mari ház már ezen cél alapján
kerül új helyére. A megújuló
falumúzeum egész napos programot kínál a látogatóknak,
ugyanis minden egyes portán
valamilyen aktív, cselekvésre
ösztönzõ élmény fogadja majd
betérõt. A jelen feladata az
engedélyeztetések, adminisztratív teendõk elvégzése, s tavasszal, amint az idõjárás engedi, kezdõdhet a munka.

1,7 milliárdos beruházással újul meg.

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.
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Nemzetközi konferencián mutatták be az idõsebb korosztálynak szóló
egészségturisztikai fejlesztés eredményeit

Dr. Sulyok Judit (Pannon Egyetem) és Ilenia Gheno (AGE
Platform, Brüsszel) a konferencián.

A 125 éves Magyar Balneológiai Egyesület Jubileumi
Nagygyûlésének keretében, 2016. november 18-20. között
került megrendezésre az OFF TO SPAS elnevezésû, nemzetközi egészségturisztikai projekt záró konferenciája és
szakmai workshopja Hévízen.
Az Európai Unió COSME programja által támogatott,
az idõsebb korosztályra fókuszáló balneológiai turisztikai
termék kialakítását célzó tevékenységek 2015. augusztus
és 2016. november vége között zajlottak négy országból
hét konzorciumi partner részvételével. Magyarországot a
Pannon Egyetem (a projekt koordinátora), a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. és a Zala Megyei Önkormányzat képviselte, a további partnerek pedig a brüsszeli székhelyû
AGE Platform (Belgium), a Kovászna Megye Turizmusáért
Egyesület (Románia), Kovászna Megye Tanácsa (Románia) és a VEGA RESOR Travel Specialist Group Sweden
AB (Svédország) voltak.
A projekt hátterét az jelentette, hogy az Európai Bizottság az elmúlt költségvetési idõszakban több elõkészítõ,
megalapozó felmérést, illetve tanulmányt készített, amelyek egyértelmûen alátámasztották, hogy az idõsebb (55
éven felüli) korosztály turizmusban rejlõ lehetõségei nincsenek megfelelõen kihasználva: az elõ- és utószezonban
rejlõ potenciál ezen célcsoport számára jól kihasználható,
amihez a turizmusban érdekelt kis- és középvállalkozások
nagymértékben hozzájárulhatnak.
A partnerek fõ célja egy olyan közép-európai transznacionális balneológiai turisztikai termékcsomag létrehozása
volt, amely az idõsebb korosztályt célozza meg és a
szezonon kívüli forgalom növelését ösztönzi, lehetõséget
nyújtva a fürdõ- és gyógyturizmus élénkítésére mindkét
érintett turisztikai desztinációban. További cél volt a turisztikai értéklánc szereplõi és az idõskorúak szervezetei
közötti együttmûködések számának és minõségének javítása, 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 célkitûzéseinek megvalósítása érdekében az
egészségturisztikai fejlesztést megalapozó kutatások, piaci
felmérések, tanulmányok készültek az elmúlt idõszakban,
a német nyelvû térségek és skandináv területek idõskorú
szervezeteket tömörítõ platformjainak és partnereinek bevonásával. A döntéshozókat és potenciális utazókat megszólító, speciális igényekhez szabott marketing kommunikáció zajlott, illetve számos mûhelyfoglalkozásra, találkozóra került sor a partnerségi kapcsolatok kiépítése és a
jó gyakorlatok megosztása érdekében.
A széleskörû kutatások eredményei, a szakemberekkel
és döntéshozókkal folytatott egyeztetések és az érintett
egészségturisztikai desztinációkat (Hévíz és Kovászna)
felkeresõk tapasztalatai egyaránt azt mutatják, hogy a célterületek kínálatában kiemelt szerepe van az élménynek. A
fogadóterületek egészség megõrzést, gyógyítást támogató
szolgáltatásainak új vendégkör – mint például a projektben
érintett észak-európai utazók – számára is vonzó továbbfejlesztése során figyelmet kell szentelni az egyes gyógytényezõk, mint például a hévízi iszap vagy a Kovásznában
található mofetta, könnyen érthetõ formában való megismertetésére. Az újdonságokra nyitott, jelentõs 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.
(Folytatás a 9. oldalon)

A projekt team tagjai: Albert Zoltán (Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület), dr. Sulyok Judit (Pannon Egyetem), Giliga Márta (Kovászna Megye Tanácsa), Horváth Orsolya (Hévízi
Turisztikai Nonprofit Kft.), Ilenia Gheno (AGE Platform), Vesa
Hautaniemi (VEGA RESOR, Svédország), Molnárné Gazdag
Tünde (Zala Megyei Önkormányzat), Vajda Tünde (Pannon
Egyetem).
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Nemzetközi konferencián mutatták be az idõsebb korosztálynak szóló
egészségturisztikai fejlesztés eredményeit
(Folytatás a 8. oldalról)
A projekt tevékenységek eredményeként Hévíz és
Kovászna példáján keresztül kialakult egy olyan balneológiai turisztikai termékhálózat, amely hely- és piac-specifikus gyógyászati és egészségturisztikai programokat kínál
az idõsebb korosztálynak. A www.offtospas.eu honlapon
kialakított utazás tervezõ segítséget nyújt az utazni vágyóknak a személyes igényeikhez szabott szolgáltatás
csomag kialakításához.
A hévízi konferencián részletesen bemutatták a nemzetközi projekt eredményeit, az elkészült promóciós anyagokat, valamint bemutatkozott több, az egészségturizmushoz köthetõ európai szervezet. A hálózatépítést szolgáló workshop lehetõséget kínált a termékfejlesztés során
szerzett tapasztalatok megosztására, a projekt eredményeinek továbbfejlesztését biztosító kapcsolatok kialakítására.
A projekt keretében elvégzett tevékenységek alapján
megállapítható, hogy az idõsebb korosztályra fókuszáló tu-

Svéd és német nyugdíjasokat tömörítõ szervezetek tagjai
tanulmányúton Hévízen a projekt keretében.

rizmus kiváló eszköz az aktív és egészséges öregedés
eléréséhez. Tény, hogy az utazás növeli az általános életkedvet, segít aktívnak maradni, megakadályozza a magányosság és céltalanság kialakulását és fellép a szociális
kirekesztés ellen, ami az idõsebb korosztály egyik fõ
problémája napjainkban. Az utazás színes élményeket
kínál a nyugdíjasok számára, amelyek kiszakítják õket a
napi monotonitásból, felfedezésre serkentik õket és kapcsolatot teremt a természettel, a kulturális környezettel, s
erõsíti a szociális hálót is. Ezáltal pozitív hatásait széles
körben és hosszútávon érzékelteti, nem csak az üdülés
idejére.

Sikeresen szerepelt a vasboldogasszonyi dalkör
Vass Lajos Nívódíjjal gazdagodott legutóbbi megmérettetésén a vasboldogasszonyi
Községi Népdalkör Egyesület.
A már számos díjjal büszkélkedõ dalkör november 5-én
a „Hagyományos régiók, régiók hagyománya” XI. Vass

Lajos Népzenei Verseny Kárpát-medencei döntõjén vett
részt. A csoport Vajda József
gyûjtésébõl Parragi János által
összeállított zalai népdalokat
adott elõ.
– Tavaly õsszel volt a verseny elõdöntõje, tavasszal a

FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTÕ IRODA
• 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.

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

AKCIÓ!

• Lyoness kedvezménykártyáját
nálunk igényelheti.
,
CO K

G FB

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

C AS

• Lyoness pénzvisszatérítés
új és meglevõ biztosításai után!

Az „Ej szëgény vagyok rózsám…” nótát is elõadták.
középdöntõbõl továbbjutva
vettünk részt a döntõn. A
felnõttek között hatvannál is
több csoport szerepelt és az
ifjúságiaknál negyven felett
volt a résztvevõk száma. Mi
a cseléd- és szegénysorssal
kapcsolatos dalokat adtuk
elõ – foglalta össze Kálmán Imréné, a dalkör vezetõje.
A versengést követõen a
csoport Székesfehérváron pi-

hent meg, másnap Peresztegi
Gyuláné vezetésével egy tartalmas kirándulás keretében
tekintették meg ez egykori
koronázási várost és a Boryvárat.
A csoport részt vesz a
Vasboldogasszonyban december 18-án rendezendõ karácsonyi mûsorban is, majd elkezdi a felkészülést a tavaszi
KÓTA-versenyre.
Pataki Balázs
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Egerváron fûszeres mézeskalács illata lengi be a lakást...
A fûszeres, édes mézeskalácsok illata és formája jelentõsen hozzájárul az ünnepi
készülõdés szeretetteljes hangulatához. Béresné Dormán
Ibolya egervári mézeskalács
készítõ immáron harmadik
éve készíti több alkalomra a
szebbnél szebb kézmûves mézeskalácsokat.
Elmondja, õ egész évben
süti és díszíti a mézeskalácsokat. A hagyományos szív alakú
mézeseket fõleg esküvõkre
feliratozva köszönetajándéknak vagy ültetõkártyának, de
egyedi térbeli formákat is,
karácsony elõtt házikót, gyertyatartót, karácsonyi asztal,- és
fenyõfa díszeket. Csipkemintásakat, kalocsai,-matyó,- és kalotaszegi hímzés mintával, plaketteket, dobozokat, keresztelõre bölcsõt.
3D-s természetes formájú
virágokat rózsát, liliomot, pipacsot is szívesen készít a
kalácsokra. Megrendelésre készített már magyar és községi
címereket is.
Igyekszik magas színvonalú
kézmûves termékeket alkotni.
Véleménye szerint a magas
méztartalmú alaptészta és az
alapos kidolgozás a szép mézeskalács titka. A mézeskalács
készítés kreatív lehetõségeket
ad, ami igazi kihívás és fontos
számára.
A mézeskalács értékét mindig az adja meg, ami mögötte
van. A jelkép, vagy az érzés,
amit kifejez. Az óvodás kisgyerek egyszerû és össze-viszsza vonalaival díszített mézeskalácsa ugyanúgy kifejezheti a
szüleinek a szeretetet, mint az,
amit õ készít egy jegyespár

megrendelésére lakodalomba
köszönõajándékként.
Már az ókori görögök is
mézeskalácsot tettek a halottak szájába, hogy azzal engesztelhessék ki az alvilág õrét,
tehát már õk is különleges
tulajdonságokat láttak benne.
Jancsi és Juliska történetében
a mézeskalács házikó a csábítás jelképe. Vagy gondoljunk
arra, hogy a fiúk a búcsúban
mézeskalács huszárt kaptak, a
lányok pedig babát, szívet.
A mézeskalács egy olyan
ajándékötlet, ami szinte minden ünnepre adható: esküvõre, házassági évfordulóra, keresztelõre, anyák napjára, születésnapra, névnapra, húsvétra, karácsonyra. Évekig szép
marad, szeretetet sugároz, és
„mosolyt csal” az emberek arcára. Édes, fûszeres illata megidézi bennünk a gyermekkort.
A kézimunka és a kézmûvesség már gyermekkora óta
érdekeli, mindig szeretett rajzolni és festeni.
Gyermekkorában látta, hogy
édesanyja milyen gyönyörû
tortákat és grillázs formákat
készített. Húsvét elõtt együtt
díszítették a piros tojásokat
viasszal, sok szép hagyományos zalai motívumot rajzoltak
rá, melyekre most is emlékszik

Béresné Dormán Ibolya a mézeskalácsokkal.
és a mézeskalácsokra ma is
rajzolja cukormázzal.
A díszítésnél törekszik a
finom, igényes vonalvezetésre,
gyakran használja a magyar
népmûvészeti motívumokat. E
téren is fontosnak tartja a
képzéseken való részvételt.
Népi Kézmûves Alkotóházak
Országos Egyesülete szervezésében országos mézeskalácsos
alkotó táborban vett részt két
alkalommal egy-egy hétig,
2014-ben Zalaegerszegen, 2016ban pedig Debrecenben.
Több alkalommal továbbképzéseken sajátította el a
szakma fortélyait.
Tagja a Zala Megyei Népmûvészeti Egyesületnek és a
Pannon Helyi Termék Klaszternek is.
Fesztiválokon,
falunapokon, kézmûves vásárokon népszerûsíti e szép mesterséget,

munkabemutatókkal. Gyermekeknek mézeskalácsos játszóházat, kézmûves foglalkozásokat szívesen vállal.
2016 évtõl már egynapos,
kétnapos és háromnapos mézeskalács készítõ tanfolyamokat is tart folyamatosan, nem
csak karácsony és húsvét elõtt,
hanem az év bármely szakában.
Szeretettel várja a tanfolyamokra a jelentkezõket, mézeskalács ajándékaira a megrendeléseket. (x)
Béresné Dormán Ibolya
mézeskalács készítõ, Egervár
Telefon: 30 755 4472
E-mail:
info@beresmezes.hu
Weboldal:
www.beresmezes.hu
Facebook:
www.facebook.com/beresmezes

Jubileumi koncert Szent Márton ünnepén
1700 éve Savariában (a mai
Szombathelyen), 316-ban született Magyarország egyik védõszentje, Tours-i Szent Márton. Emléke elõtt tisztelegve a
magyar kormány az idei évet
Szent Márton-emlékévnek nyilvánította, a Szombathelyi Egyházmegyében pedig számos
programmal emlékeznek a jóságos püspökre.
A jubileum alkalmából Gõsfán 1902-ben épült templomuk védõszentjére is emlékeztek. A település búcsúnapját
Márton napot követõ vasárnap
tartják, elõtte héten szombaton pedig a templomban tartottak ünnepi összejövetelt. Ez
alkalomból Horváthné Bencze

Irén ismertette Szent Márton
viszontagságos életét, melybõl
azt is megtudta a hallgatóság,
hogy miért ildomos Márton
napkor ludat enni. A zalaegerszegi Pálóczi Horváth Ádám
Alapfokú Mûvészeti Intézmény
énekkarának a jeles naphoz
kapcsolódó koncertje igazán
ünnepélyessé tette a jubileumot.
Farkas Tiborné polgármester elmondta, hogy minden
évben megtartják a Márton
napi búcsút, az önkormányzat
a Helytörténeti Gyûjtemény
elõtt Szent Márton szobrot is
állított és a templom utcája is a
védõszentünk nevét kapta meg.
Pataki Balázs

Az énekkari koncert igazán meghitté tette a évfordulót.
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Szívük aranytól, hajuk ezüsttõl fénylik

A gyerekek a szereplésük végén be is mutatkoztak a közönségnek.
A hetvenes évek óta folyamatosan megtartják Nemesapátiban az idõsek napját, és
bizony akik annak idején még
szervezõként, segítõként vettek részt ezeken a programokon, azok most már az ünne-

peltek között foglalnak helyet.
Így volt ez november 12-én,
szombaton délután is, amikor
az óvodások és az iskolások is
külön mûsorukkal lepték meg
a vendégeket. A gyerekek a
szereplésük végén büszkén

mutatkoztak be a közönségnek, így mindenki megtudhatta, hogy ki-kinek az unokája.
Latin táncokkal léptek fel a
Press Dance táncosai és a
HarmonikÁcs Együttes húzta
el mindenki nótáját.
– Szükségünk van mindarra a sok élettapasztalatra, higgadt bölcsességre, amivel csakis az idõsek rendelkeznek, a
türelemre, elfogadásra, ahogy
tanítanak és nevelnek bennünket. Mindnyájan kívánjuk önöknek, hogy a több évtizede kiválasztott úton jó egészségben
haladjanak tovább. Aranyhoz
hasonlítható szeretõ szívük,
ezüst hajukban sok-sok tél ott
felejtette fehérségét. Sokan
még nem érzik magukat idõsnek, de közben a nyugdíjas

egyesületünk új tagokat vár,
szeretnék, ha a fiatal nyugdíjasok is csatlakoznának. Kívánom, hogy a mai találkozás kellemes élménye tegye derûssé
önöket és sokáig melengesse
szívüket! – köszöntötte a megjelenteket Gáspár Zoltánné
polgármester, aki kislányként
jómaga is meghívókat hordott
a régi rendezvényekre. Nemesapáti lakosságából nyolcvanan
vannak hatvanöt év felett, akiknek idén majd fele vett részt a
cudar idõben megrendezett
programon. A fiatal asszonyok
hagyományosan finom süteményekkel készültek a napra,
a Varga Miklós által fõzött
vacsora után pedig mindenki
ajándékkal a kezében tért haza.
Pataki Balázs

Vigyáznunk kell rájuk

Idõseket köszöntöttek Vasboldogasszonyban
Az elõzõ évekhez hasonlóan rendeztük meg október
végén a nyugdíjas találkozót.
Mindig van egy-két új arc a
nyugdíjasaink körében. Képviselõtársaimmal közösen, személyesen hívunk meg minden
érintettet e napra. Kultúrosunk, Szermjagin Marianna
állította össze a mûsort az ünnepeltek számára. Az est folyamán még egy fergetegesre
sikerült mûsorszámmal is kedveskedtünk a jelenlévõknek.
A Deák Ferenc Városi és
Megyei Könyvtár támogatásával fellépett Jurina Beáta mû-

vésznõ. Minden élethelyzethez
pillanatok alatt igazodva szórakoztatta a közérdemût, a tûzrõl
pattant jelzõ valóban találó a
mûvésznõre nézve. A hagyományokhoz híven a megvendégelés, a tombolatárgyak és
az ajándékkosár sorsolása sem
maradhatott el, a szerencse
mindig újaknak kedvez. Ez alkalommal Dormán Jenõnének
kedvezett a szerencse a fõdíjat
illetõen. Késõ éjszakába nyúlóan tartott a jó hangulatú bál,
nagyon jól érezték magukat a
jelenlévõk.
m.g.

Jurina Beáta mûvésznõ szórakoztatta vendégeket.

www.zalatajkiado.hu

A vendégeket László Zoltán köszöntötte.
– Minden életkornak megvan a maga szépsége és a feladata. Valamennyi életszakaszban megtesszük azt, amit tõlünk a környezetünk, családunk, munkahelyünk elvár. Eddig kemény munkával hordozták vállukon a települést: keresték a kenyérrevalót, hajlékot építettek, gyereket neveltek. Az õsöktõl kapott stafétabotot a mi kezünkbe adták, így
most ránk vár a vállunkra nehezedõ feladatok megoldása. A
mi feladatunk az is, hogy
idõsödõ
embertársainknak
olyan körülményeket teremtsünk, ami lehetõvé teszi számukra az öregkorhoz méltó
életet. Vigyáznunk kell rájuk és
segítenünk kell õket! Érezniük
kell, hogy fontos részei életünknek. Mindenkinek nagyon
jó egészséget, hosszú boldog
életet kívánunk! – köszöntötte
a november 19-én a település
idõsebb lakosait Kispáli alpolgármestere, László Zoltán.
A megjelentek között az
egyik legszebb korú Papp Mária, aki még aktívan ellátja az

otthoni és a plébániai teendõket is.
– Nem könnyû egyedül élni, de nem panaszkodom. Próbálom úgy irányítani a sorsomat, hogy ne okozzak másoknak gondot. Vendéglátóiparban, forgalmas helyeken dolgoztam, márciusban lesz 30
éve, hogy nyugdíjba mentem.
Otthon folyamatosan gondozom a kertet, fûnyírózok, jó
érzés, amikor az emberek megállnak gyönyörködni a virágoskertemben. Ezek a dolgok is
éltetik az embert! – mondja a
hét mûtétje után is jó kedélyû
84 éves nénike.
A vendégeket elõször a helyi gyerekek lepték meg mûsorukkal, majd a Kajárpéci
Vízi revü önkéntes társulata
adta elõ Sobri Jóska kacagtató
történetét, végül vacsorával
zárult a szombati program,
melyrõl minden meghívott
ajándékcsomaggal tért haza.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
- pb -
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Gyerekeik után most unokáik életét egyengetik

Az óvodások megmosolyogtatták a vendégeket.
Õsi és érett kultúrákban az
öregember nem teher volt, hanem felbecsülhetetlen érték:
nem azt nézték, milyen mulandó teste, hanem hogy ki lakik
benne! – írja Müller Péter. Alsónemesapátiban hagyományosan novemberben köszöntik a település nyugdíjasait,
idén a hónap elsõ szombatjára
invitálták közös programra a
kultúrházba a vendégeket.
– Az én tisztem ma délután
az, hogy ezen szép ünnep alkalmából az önkormányzat nevében tisztelettel köszöntsem
önöket. Õsz van a természet-

ben és van az életutunkban is.
Ilyentájt még bõven simogat
minket a napsugár, ebben az
idõszakban van a betakarítás
is. Az Önök élete is errõl szólt.
Nehézségek közepette felnevelték, majd útjára bocsájtották gyerekeiket, most pedig
unokáik életét egyengetik
türelemmel és alázattal. De
ahogyan az õsz is lehet borús,
bánatos, szomorú, az önök életében is vannak nehézségek.
Már nem tudnak olyan könynyedén és gyorsan mozogni,
hol itt fáj, hol ott fáj, sokat kell
költeni a gyógyszerekre is, de

Jó tudni, hogy mi kerül az asztalra!
Szeretne saját gyümölcsbõl,
zöldségbõl készült,
de üzemi technológiával elõállított,
minõségi
termékeket fogyasztani?
Társaságunk egervári kisüzemében vállalja az
Önök által hozott alapanyagok feldolgozását,
gyümölcs- és zöldséglevek, lekvárok, aszalványok,
befõttek, hagyományos tartósítási eljárással készült
zöldség konzervek készítését nonprofit áron!
Konkrét ajánlatért keresse munkatársainkat az
alábbi elérhetõségek valamelyikén:
Zala Megyei Fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
8913 Egervár, Széchenyi Ferenc út 120.
Telefon: +36-20-255-36-70
E-mail: info@omega-csoport.hu

a szívük, az bizony nem öregszik! Kívánom a szépkorúaknak, hogy bajaik, problémáik
ellenére is élvezzék az életük
minden egyes pillanatát, mert
Isten hatalmas ajándéka az
élet, és éppoly nagy kincs az,
hogy embernek születtünk. Az
év minden napján érezzék a
család, a társadalom megbecsülését. Érezzék, hogy szükség van önökre, érezzék, hogy
vannak dolgok, amit jobban
tudnak, vannak dolgok, amit
csak önök tudnak – köszöntötte az egybegyûlteket Pereszteginé Cziráki Katalin polgármester.
A napokig díszített teremben a meghívottakat az óvodá-

sok, iskolások játéka és a Zalaszentmihályi Nóta és Népdalkör dalai köszöntötték. Bálizs
Tamásnak köszönhetõen finom vacsora, a szervezõknek
köszönhetõen pedig finom
sütemények kerültek az asztalra. A vendégek nem térhettek
haza erre az alkalomra készített ajándékok nélkül. Az idõsek napját követõ hétfõn, a falu
két legidõsebb lakójának, Halász
Ilonának és Balogh Sándornak Pereszteginé Cziráki Katalin személyesen vitte ki az
önkormányzat meglepetéseit.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
Pataki Balázs

Év Felelõs Foglalkoztatója díjat kapott a Zalavíz
Év Felelõs Foglalkoztatója díjat vett
át a Zalavíz Zrt. október 24-én, Budapesten. Az OFA Nonprofit Kft. által létrehozott pályázat célja
a felelõs foglalkoztatói szemlélet népszerûsítése, a jó gyakorlatok bemutatása
és elismerése.
A pályázatot mikro- és kisvállalkozások, közép- és nagy- A díjat Fókás Gábor HR-vezetõ vette át.
vállalkozások, illetve a köz- rendezvények és üzemlátogaszféra szervezetei számára ír- tások szervezésével, valamint
ták ki. Az értékelésnél fi- a közép-és felsõfokú tanulgyelembe vették azt is, hogy a mányokat folytató fiatalok
felelõsen gondolkodó válla- szakmai gyakorlatát és képzélatoknál a képzés és a szak- sét tesszük lehetõvé.
képzés is kiemelt fókuszban
A társaság nagy hangsúlyt
van, ezzel hozzájárul a mun- fektet munkatársainak képzékavállaló tudásának növelé- sére, munka- és egészségvéséhez és ahhoz, hogy a válla- delmére, a munkahelyi léglatnál karrierút álljon elõtte.
kör fejlesztésére. A munkatárA Zalavíz Zrt. pályázatá- si stabilitás jelenti a biztoban azt értékelték, hogy már sítékot arra, hogy a jövõben
az óvodás kortól részt vesz- is a társaságra háruló feladanek a gyermekek szemlélet- tokat sikeresen megvalósítformálásában, Víz Világnap-i sák. (x)

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
Nyitva tartás: h-p.: 8 -16 • sz.: 9 -12
00
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Minden ízében „tökjó” libanap
Márton-nap másnapján tartották Alsónemesapátiban a
Harangláb Kulturális és Faluszépítõ Egyesület és Alsónemesapáti Község Önkormányzata által tavaly életre hívott
programot, a Tökjó Libanapot.
Az eseményre hat fõzõcsapat nevezett, akiknek tökbõl
vagy libából kellett ételt készíteniük. A tálakon így cserépedényben fõtt libacombot, répás-paradicsomos libanyakat,
ludas kását, liba pörköltet,
libamáj pástétomos pogácsát,
libazúzát, libatöpörtyût, libamájat és tökös-mákos rétest
szolgáltak fel. A fõzéshez az
önkormányzat csapatonként
háromezer forinttal járult hozzá, a tombolára pedig számos
felajánlás érkezett. A vendégeket zsíros kenyérrel, sült tökkel várták, majd a fagyott kezeket krumplihámozás és kukoricamorzsolás versenyben
melegítették fel. A Mártonnapi vetélkedõben a gyerekek
jeleskedtek, akik már az iskolában is megismerkedtek a
püspök életével. A tombolasorsoláson Peresztegi Lászlóné
nyerte meg a felajánlott libát,
ami mellett mézeket, teákat,
borokat, italokat és divatékszereket is kisorsoltak. A megjelent borosgazdáknak Varga
Eszter borász adott tanácsokat.
Az idõjárás miatt a tervezett tutajúsztatás elmaradt, viszont a Szévízhez erre az alkalomra elkészült lejárat így
már máskor is használható.
Jövõre libafuttatással szeretnék folytatni a programot.
Pataki Balázs

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Észak-Nyugat Zala
havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
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H k!
Fax: (92) 596-937
un
l
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E-mail:
zalataj@zelkanet.hu
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Fõzni jó!
A tombolasorsoláson élõ libát nyert a szerencsés.
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Ti is örüljetek…

Készülünk a karácsonyra. Kisgyermekes családoknál ez még több szervezkedést igényel, hiszen nem
mindegy, ki hozza az ajándékot… Amíg Jézuska hozza
az ajándékot, minket is jobban megfog a karácsony
hangulata. Szívesen veszünk
részt ebben a varázslatban,
és talán azok is részt vesznek benne, akikrõl nem is
gondolnánk.
Így volt ezzel Péter és
családja. Egészen addig, míg
egy baráti társaságban elkezdtek arról beszélgetni, ki
hogyan készül a karácsonyra? Együtt nevettek azon,
hogy ki milyen banális dolgon bukott le a gyerekek
elõtt. Mikor hazaértek, Péter meg is állapította: mi
azért ügyesebbek vagyunk,
még nem buktunk le a
lányunk elõtt!
Gondolod? – kérdezte
tõle felesége. Péter megdöbbent. Mint minden férfi,
meg volt gyõzõdve arról,
hogy minden úgy megy,
ahogy mennie kell. De a feleségének mindig jó megérzései voltak. Ezért elkezdett
gyanakodni. Úgy döntött, ki
kell deríteni, mit tud a lányuk! A döcögõsen zajló beszélgetésbõl lányuk érezte,
itt az õ szülei valamit nagyon ki akarnak deríteni.
Csak nem tudják, hogyan
kérdezzék meg.
Lányuk pár perc után
rájött, itt a karácsonyról van
szó. Okos gyerek volt, így
tudta, hogy lebukott, és kérdés nélkül mondta: – Amikor óvodás lettem, már tudtam, hogy ti adjátok az ajándékot. Csak úgy tettem,
mintha nem tudnám, hogy
ti is úgy örüljetek, ahogy én…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Lenti új kulináris központja

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 és céges rendezvényekre egyaránt!
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

• Kereskedelmi fõzés

• Palackozás
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• Bérfõzés

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

Valamennyi partneremnek békés karácsonyt és boldog új évet kívánok!

A Thermal Hotel Balance**** Lobby bárjában
KÜLÖNLEGES AKCIÓKKAL
várjuk Önöket a hét minden napján.
Kávé és tea különlegességeink mellé most
csodálatos cukrász remekeket kínálunk az édes élet kedvelõinek.

Szombatonként élõ zenei mûsor és fantasztikus koktélok
KEDVEZMÉNYES ÁRON!

Kapcsolódjon ki nálunk és élvezze az életet!
Thermal Hotel Balance**** • 8960 Lenti, Táncsics út 8.
Tel.: 0692/630-590

