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Sikeres színházi évad Egerváron
Július közepén véget ért az
idei várszínházi évad. Idén 12
előadással érkezett a Turay Ida
Színház, ami több volt, mint az
előző években. A darabokat
pedig minden eddiginél több,
közel 6000 néző tekintette meg.
A fejlődés mindenképpen annak tudható be, hogy az embereknek megvan az igényük a
minőségi szórakozásra – értékelte Gyerkó Gábor polgármester.
– Szerencsére az önkormányzatnak is egyre szorosabb a
kapcsolata a színházzal, így
már most a következő évadra
készülünk. A dolgunk nem
könnyű, hiszen mindig szeretnénk túlszárnyalni az előző

évet, és a nézők reakcióiból
ítélve eddig ezt sikerült is. Sok
a visszatérő vendég, de mindig
akadnak új látogatók, és az is
elmondható, hogy már nem
csak Zalaegerszeg és környékéről érkeznek emberek. Egyre
többen keresik fel a várszínházunkat Budapestről, vagy még
messzebbről.
A színház kapcsolat nem
csak a helyi önkormányzattal
gyümölcsöző, hanem Zalaegerszeggel is, a város minden évben biztosítja az Egerszeg kártyával rendelkezőknek a kedvezményt. Nagy Ferenc és csapata pedig a jegyértékesítésben,
és a nézők megszólításában végez óriási munkát, ami szintén

Fotó: Mészáros T. László
Nézőcsúcs született Egerváron.

kell egy-egy sikeres évadhoz.
Az utolsó előadással azonban
nincsen vége a munkának. A
háttérben már zajlanak az
egyeztetések a jövő évi program összeállításáról. Egy biz-

tos, 2020 nyarán újra megnyitja
majd a kapuit az Egervári Várszínház, többek között olyan
művészekkel, mint Détár Enikő, Hűvösvölgyi Ildikó, vagy
Mikó István. Már most várjuk!

Tüskéskörtét keresünk
Zalaegerszegen,
illetve környékén keresünk
étkezési minõségû
tüskéskörtét
100-150 kg mennyiségben.
Értesítést a várható érési idõvel
a következõ telefonszámra kérünk:

30/378-4465

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás
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• Bérfőzés

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.
Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037
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Tiszteletdíj helyett játszótér

A fejlesztésnek csak átmenetileg van vége.

Befejeződött Egerváron az
új játszótér telepítése a faluközpontban. Ezzel egy régóta
várt hiánypótló beruházás valósult meg, hiszen eddig csak a
várkastély mellett volt a gyerekek számára igazi játéklehetőség, most azonban már a

templommal szemben, a szökőkút szomszédságában is önfeledten játszhatnak a kicsik. Egy
hajó formájú, több játékelemet
tartalmazó komplexum, valamint több fajta hinta került a
térre, melynek költségét (4,5
millió forint) a képviselő-tes-

tület tagjai spórolták meg azzal,
hogy nem vették fel a tiszteletdíjukat. Mint Gyerkó Gábor
polgármestertől megtudtuk, ez
mindig is így volt Egerváron, és az így megtakarított
milliókat is a falu fejlesztésére fordították, csak eddig
nem volt nevesítve ez a
gesztus. Már 4 évvel ezelőtt
megfogalmazódott, hogy a
központban játszóteret kell
építeni, ám próbáltak rá pályázati forrást találni. Mivel
nem volt ilyen lehetőség,
így ez év elején döntött úgy a
testület, hogy nem várnak
tovább.
A játékok alá az előírások
szerint ütéscsillapító rétegre is
szükség volt. Az ehhez szükséges anyagokat helyi vállalko-

zók adták össze több százezer
forint értékben, a bedolgozást
pedig az önkormányzat dolgozói, valamint a nyári diákmunka programban részt vevő
fiatalok végezték.
A fejlesztésnek azonban
csak átmenetileg van vége. Az
önkormányzat tervei szerint
következő években újabb játékok, és a felnőttek számára is
használható kültéri fitneszgépek kerülnek a főtérre. Talán
azok is a mostanihoz hasonló
megtakarításból.
A komplexumot már birtokba is vették a gyerekek.
Amióta használhatják, felpezsdült az élet Egervár központjában, ami nem csak nekik,
hanem a szülőknek is egy
találkozási ponttá vált.

Megújul a faluház Gősfán
Gősfán elérkezett a faluház
várva várt felújítása.
Az önkormányzat a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program
Irányító Hatósága, mint Támogató által 2016.02.09. napján
meghirdetett, Településkép, közösségi tér fejlesztése (VP)

című felhívásra adta be sikeres
pályázatát. Jelenleg készül-szépül a faluház; tetőcsere, nyílászárók cseréje és külső
szigetelés.
A munkálatok várhatóan
augusztus közepén befejeződnek,
s ezt a falunappal ünneplik meg.
Sz. K. E.

HIRDETÉSÉT feladhatja az
Észak-Nyugat Zala havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Falunap Vasboldogasszonyban
Az időjárás is partner volt
június 29-én szombaton, az
egész napos verőfényes napsütés nagyon sok látogatót csalogatott ki a szabadba Vasboldogasszonyban.
Már reggel birtokba vették
a legkisebbek az ugrálóvárat,
majd sportvetélkedő keretében
mérték össze erőnlétüket a
gyermekek. A 10 féle ügyességi
sportfeladat közül mindenki
megtalálta a kedvére valót, a
játék és sporteszközöket az
önkormányzat biztosította.
A nyugdíjas klub tagjai 200
darab négyféle ízesítésű palacsintával kedveskedtek a
gyermekeknek
A kislányok és kisfiúk részvételével makréfonásos karkötő, dobókocka és egyéb ékszerek készültek Gergelyné Bánfai
Márta vezetésével a gyöngyfűzéses kézműves foglalkozáson.
A kisebb gyermekek ámulatba
estek a nagy teljesítményű csillogó motorcsodák láttán, a tulajdonosokkal való együttmotorozás pedig élményszámba ment.
Rövid Zoltán helyi termelő
a szebbnél szebb és illatosabbnál illatosabb levendulát hozta
el nekünk, illetve kínálta a
levendulás süteményt.
Termékbemutatóval egybekötött kóstolón megízlelték az
érdeklődők a különféle edényekben elkészített gyümölcsök és zöldségek zamatos nedűit, majd egészségügyi szűrést
vehettek igénybe, vércukor-,
testzsír-, vérnyomásméréssel
ellenőrizhették egészségi állapotukat.
A 18 főzőcsapat bográcsban, kerti sütögetőn készítette
el az ízletes ételeket, hogy a
főzőverseny első díját megsze-

rezze. A cél eléréséhez minden
csapatnak féltett receptje van,
amit hétpecsétes titokként őriz.
A kulturális programot helyi és környékbeli fellépők színesítették. A gősfai Rozmaring
Néptánc Egyesület pattogós
száma után színes repertoárjuk
modern variációjának – Mamma Mia – tapsolhattunk. A helyi általános iskolás lányok sétapálcás tánca a gyermekek
muzikalitásáról, a zene szeretetéről és a kiváló ritmusérzékükről tett tanúságot.
A mi településünk büszkélkedhet az ötödszörre is elnyert
KÓTA Arany Páva díjas Vasboldogasszonyi Népdalkör Egyesülettel. Tagjai szívhez szóló
nótákat, a citerázó fiatal kislányok pedig magas fokú zenei
és énektudásukat mutatták be.
Az Albatrosz Tánccsoport Egyesület gyermekei a hajlékony
akrobatikus elemeket sem nélkülöző hagyományos, modern,
és show táncokkal, mazsorett
és akrobatikus látvány táncaikkal elkápráztatták a nézőket.
A falu megvendégelése (ami
mintegy 400 főnek való főzést
jelent) Kaczor Zsolt Mihály,
Győrvár polgármestere által
vezetett csapat közreműködésével folyamatosan zajlott. 100
kg kolbászt töltöttek meg előző
éjszaka, majd délben megkezdték kisütni a 300 pár kolbászt.
Az ízletes és zamatos fűszerezésű csemege azonnal kívánta a
hegy levét, a vizet, az üdítőt, a
sört, amit Vasboldogasszony
település elöljárói kínáltak a
vendégeknek.
A sportversenyen résztvevő
összes gyermek oklevelet és a
sporttal kapcsolatos játékot,
eszközt kapott ajándékba. A

Mindenki győztes volt…

tombolasorsolás elmaradhatatlan része a falunapoknak, kicsik, nagyok, felnőttek egyaránt
örömmel vettek részt benne.
A főzőverseny összes résztvevő csapata ajándékcsomaggal gazdagodott. Az évek óta
szokássá vált vándorkupa elnyerése és annak 1 évig való
őrzése Győrvár csapatát illette
az idén.
A fellépő művészek sorát
Csocsesz kezdte, neki is tapsolt
a közönség, majd a Duett Party
zenekar folytatta a hangulat fokozását. Táncra is perdültek pá-

ran, majd kiszaladtak a sátorból
egy kis fagyi, pattogatott kukorica, vagy vattacukor segítségével újult erőre kapni.
A Fáraó zenekar és Burai
Krisztián koncertjére a 30 méteres sátorban már állóhely sem
volt, a fiatalok a sátoron kívül
táncoltak és mulattak hajnalig.
A meghívott vendégeket
Gorza Tamás pácolt csirkemellével, roston sült tarja tárcsán
sült burgonyájával, valamint
Oláh István vadmalac pörköltjével kínálták.
Hegyi Erzsébet

Nyári program gyerekeknek
Alsónemesapáti település
nyári programokat szervez a
vakációzó gyermekeknek és
fiataloknak.
Az önkormányzat munkatársai rengeteg ötlettel várják a
kicsiket és nagyokat a kultúrházban és a Bodza tanya környékén. Volt már egyedi pólókészítés, amikor is kedvenc
mesefiguráikat, állataikat rajzolták a pólóikra. Képeslapot is
készítettek a nagyszülőknek,
unokatesóknak, barátoknak, el-

látták bélyeggel és közösen
feladták a postán. Közös tenger
festés is volt, ahol csak a képzelet szabott határt. Nagy sikere
volt a kültéri kemencézésnek.
Csavart kakaós csigát, fonott
kalácsot, pizzát és langalit sütöttek. Minden kisgyerek kipróbálta a dagasztást és nagy örömmel formázták a csigákat, kalácsokat és nyújtották a pizzákat.
Keddenként 10.00 órától
várják a vidám, hasznos időtöltésre a gyerekeket.

Márti gyöngyei
Gergelyné Bánfai Márta 2004-ben hobbiként kezdte el a kézműveskedést, először harisnyavirágokkal. A baráti kör örömmel
fogadta az ajándékokat, majd arra kérte Mártit egy barátnője,
hogy mutassa meg hogyan készülnek a virágok. Mivel nagyon
tetszett a „harisnya újrahasznosítása” általi remekmű, cserébe Mártit a barátnője a gyöngyfűzés világába vonta be. Szenvedély lett belőle, a mai napig töretlenül tart, amit csak fokozott azzal, hogy különböző technikákat sajátított el. A gyöngyöt ötvözte más anyaggal – bőr, fém, ásványok, üveg, selyem, textil –, így az évek alatt kialakította a saját névjegyével ellátott kézműves termékskáláját is.
A fiataloknak tanfolyamokat tart, falunapokra, rendezvényekre jár (többek között Vasboldogasszonyba is), alkotásait,
divatékszereit árusítja.
Az idei évtől a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
rendezvényajánlásában is szerepel, gyöngyfűző kézműves foglalkozásokra lehet hívni. Elérhetősége:
https://www.facebook.com/marti.gergelynebanfai?epa=SEA
RCH_BOX
Hegyi Erzsébet

Rengeteg ötlettel várták a kicsiket és a nagyokat.
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A nemzetközi pályázatokban rejlő lehetőségek
Beszélgetés dr. Pál Attilával, a megyegyűlés elnökével
A Területi Operatív Programok mellett a Zala Megyei Önkormányzatnak meghatározó szerepe van a szomszédos országokkal közösen kialakított fejlesztésekben. E témáról dr. Pál
Attilát, a Zala Megyei Közgyűlés elnökét kérdeztük.
– Önkormányzatunk a határon átnyúló együttműködési programok előkészítő szakaszában is részt vesz. Földrajzi elhelyezkedésünkből adódik, hogy ezt a munkát Szlovénia, Ausztria és
Horvátország erre kijelölt szervezeteivel közösen végezzük. Az
egyeztető üléseken jelen vagyunk és véleményezhetjük a készülő
kiírásokat. A fő irányok és célkitűzések kijelölésében – melyek
alapvetően határozzák meg a pályázatok tartalmát – megfogalmazzuk és képviseljük a zalai elképzeléseket és érdekeket.
Emellett segítjük a pályázókat abban, hogy partnert találjanak a
szomszédos országokban. Projekteket generálunk, javaslatot teszünk azok tartalmára összhangban a megyei területfejlesztési
irányokkal. A támogatásokról szóló döntésekben a minisztériumoknak és a megyei önkormányzatoknak is szavazati joguk van,
a mi felelősségünk, hogy minél több forrás jusson a zalai elképzelések megvalósítására – mondja elöljáróban az elnök.
– Kérjük részletezze az országonkénti kapcsolatokat!
– A szlovén-magyar viszonylatban összesen hat pályázati forduló zajlott le eddig. Az utolsóban a júniusi határidőre 21 projektjavaslat érkezett. Várhatóan idén döntés születik, és gazdára
talál a még rendelkezésre álló 1 millió euró. A magyar-horvát
együttműködési programban a zalai pályázók jól teljesítettek,
színvonalas pályázatokat nyújtottak be. Ezt bizonyítja, hogy az
első pályázati kiírás során 4 millió euró került Zalába. Az újabb
pályázati körben az idei év második felében lesz eredmény. Az
Ausztria-Magyarország Interreg program célja a gazdasági, társadalmi, kulturális és ökológiai kapcsolatok elmélyítése, és ez
által a regionális versenyképesség erősítése, valamint az egyenlőtlenségek enyhítése. A programterület az osztrák-magyar határvonal mentén terül el: az ausztriai régiók mellett Győr-MosonSopron-, Vas- és Zala megyét érinti. Eddig 35 projekt került elfogadásra, és még egy pályázati fordulóra kerül sor ez év végén.

Dr. Pál Attila kiemelte az együttműködési programok fontosságát.

– Mit kell tudni a további projektekről?
– A felsoroltak mellett részt veszünk úgynevezett transznacionális projektekben, ahol több közép-kelet-európai ország
együttműködésével valósulnak meg a fejlesztések. Ezek nagy
része turisztikai célú együttműködés, tapasztalatcsere, de van
olyan kooperáció is, amely a különböző megújuló energiák használatának ösztönzését, az energiahatékonyság növelését tűzte ki
célul. Közvetlen brüsszeli forrásokból is részesültünk: egy
kutatás-fejlesztési projekt keretében új földminősítési rendszer
kidolgozásában közreműködünk, a kialakított informatikai
rendszert kell majd tesztelnünk és véleményeztetnünk a megyei
szereplőkkel. Összességében azt mondhatjuk, megyénk vállalkozásai és szervezetei jól használják ki a nemzetközi pályázatokban rejlő lehetőségeket. Önkormányzatunk arra törekszik,
hogy ehhez ösztönzést adjon és hatékonyan képviselje régiónk
érdekeit.

„Megmutathatjuk szülőföldünk kincseit”
Egy emberöltő óta Nován

Pácsonyi Imre méltatta a hagyományőrző rendezvényt.

Július második hétvégéjén
került sor Nován a XXXI. Kézikaszás Arató és Cséphadarós
Cséplőversenyre, amit együtt

rendeztek a IV. Göcseji Dombérozóval. Lendvai Jenőné, a házigazda település polgármestere köszöntötte a résztvevőket.

A csapatok kis - és nagy
bandában készültek a versenyre. A nagy banda 6 főből, (2
kaszás, 2 marokszedő, 1 kötélvető, 1 kötöző), a kis banda
3 főből (1 kaszás, 1 marokszedő 1 kötélvető - kötöző) áll.
A hagyományos verseny
fontosságáról, értékeiről szólva Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke megjegyezte:
– Nem csak a hagyományőrzés a célja egy település rendezvényének. Az is az
értéke, ha olyan kínálattal
tudunk szerepelni a turisztikai
piacon, ami idevonzza a vendégeket. Mi pedig megmutathatjuk szülőföldünk kincseit.
A zsűri idén megosztott
első helyet osztott ki a kis-

bandák közül a Gellénházi
Betyárok és a Hottói Törekvők
csapatának, a nagybandák közt
pedig a Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyesületnek Zalaegerszeg
ságodi városrészéből, illetve a
németfalusi Betyár Bandának.
A cséphadaró versenyben a
vasboldogasszonyi csapat győzött, az első kaszás Igazi
Sándor lett Gellénházáról.
Az aratási étel- és italbemutatóban a Lakhegyi Daloskör bizonyult a legjobbnak, a
kaszakalapáló versenyt a ságodi Fábián Imre nyerte, koszorúkötésben a nagykutasi
Németh Mihályné lett az első.
A tarlófutás kategóriagyőztesei: Berkes Adél (Lenti), Császár Jánosné (Ságod), Virág
Alex (Nagykutas).

2019. augusztus
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Évtizedek óta nem tapasztalt fejlesztések
Beszédes adatok a megyeszékhelyről

Fotó: Zalatáj
227 millió forintos ráfordítással teljesen megújult az Arany János utca.

Az egyik legnagyobb kihívás, amivel a 2014-ben hivatalba lépett városvezetés és közgyűlés Zalaegerszegen szembenézett, az az utak, járdák
állapota, a parkolók száma volt.
A probléma különösen
amiatt lett szembetűnő, mert
minden eddiginél több gépjármű mozog a városban. A megyeszékhelyen összesen 26
ezer háztartás van (közel 60
ezer lakó). A 26 ezer háztartásra 1998-ban 15.611, 2008ban 26.623, 2018-ban pedig
33.427 gépjármű jutott. 1998ban a 26 ezerből 10 ezer olyan
háztartás volt, ahol nem volt
autó (helyette tömegközlekedést használtak). 20 évvel később, 2018-ban a 26 ezer háztartásra már 33 ezer autó jutott,
vagyis van 7 ezer olyan háztartás, ahol két (vagy akár három) autó is rendelkezésre áll a
családban.
A közgyűlés egyhangúlag
fogadta el, hogy a 2019-es év
végéig el kell készíteni a város
középtávú (15 éves) út és járda

felújítási és fejlesztési koncepcióját. Zalaegerszeg út és járdahálózata olyan nagy mértékű,
hogy annak üzemeltetése is
jelentős terhet ró az önkormányzatra, a felújításokat pedig nagyobb számban csak és
kizárólag külső, állami forrásból lehet megvalósítani.
A város teljes területe
102,4 km2. Az önkormányzati
közterületen lévő összes zöldfelület nagysága 1,5 millió m2.
Zalaegerszegen összesen 542
névvel rendelkező útszakasz
(út, utca, tér, parkoló) van a
belterületeken és a külterületeken. A kizárólag helyrajzi
számmal rendelkező szakaszok,
hegyi utak száma 327. Ez
összesen 869 önkormányzati
út. A városi úthálózat teljes
hossza 520 km (215 km belterületen és 305 km külterületen). Viszonyításképpen: Magyarország legnagyobb szélessége kelet-nyugati irányban
528 km. A járdák és gyalogutak
hossza 225 km. Az állam, vagyis a Magyar Közút Nonprofit

Zrt. kezelésében lévő zalaegerszegi utak hossza további 78 km.
Az útburkolatok jelentős
része alatt különböző közművek húzódnak. A városi közműhálózat, illetve az út- és járdahálózat megújításának forrásigénye összesen kb. 55 milliárd
forint. Zalaegerszeg közúthálózatának fejlesztéséhez elengedhetetlen új létesítmények megvalósítása is, mely nagyberuházások további kb. 15 milliárd
forint nagyságrendű forrást
igényelnek. Az Európai Unió
városi utak, járdák felújítását,
aszfaltozását a 2014-2020-as
fejlesztési ciklusban nem támogatja, és a 2021-2027-es fejlesztési ciklusban sem fogja,
azaz EU-s forrásokkal nem
számolhat a város, csak saját
önkormányzati forrásokkal és
esetleges állami pályázatokkal,
támogatásokkal.
A 2014-2019-es ciklusban
minden korábbinál több forráshoz jutott Zalaegerszeg új útszakaszok építésére és a meglévők felújítására. Sikerült 1,7
milliárd forint kormányzati tá-

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001
Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselők
továbbképzése
TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

mogatást szerezni a helyi utak
és terek felújítására az egyes
városrészekben, az arányos városfejlesztés jegyében, közel 30
helyszínen. Már három intelligens gyalogátkelő rendszer,
vagyis „okos zebra” segíti a
biztonságos átkelést.
Összességében ebben a ciklusban közel 6 milliárd forint
állami forrást sikerült megszerezni különböző zalaegerszegi
projektekre, és emellett 1 milliárd forint (5 esztendő alatt évi
200 millió forint) önkormányzati forrást is az utakra, járdákra, parkolókra fordítottak.
Erre évtizedek óta nem volt
példa.
Az új kerékpárutak szükségességéről szintén évtizedekig
lehetett hallani. Ebben a ciklusban a beszéd helyett a cselekvés ideje érkezett el. 2017-ben
készült el a helyi kerékpáros
szervezetek és egyesületek bevonásával a város kerékpáros
hálózati terve. Hat szakaszon
összesen 25 km új kerékpárút
építése valósul meg a következő években.

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

www.zalatajkiado.hu
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Megújul a „Henye-hegyi” kápolna
Újra 11 órakor kezdődik az augusztus 20-i szentmise
Ismét az évtizedeken keresztül megszokott időben, délelőtt
11 órakor kezdődik az augusztus
huszadiki szentmise a Kápolnahegyi (korábban Pethőhenyéhez
tartozott, jelenleg Zalaegerszeg
közigazgatási területén van)
Szent István király kápolnánál.
Az évszázados múltra viszszatekintő búcsújáró helyen
található, csodálatos környezetben fekvő kápolna részleges
felújítása is befejeződik az
ünnepélyes szertartásra.
Mint azt Szeghy Csaba
plébános elmondta lapunknak,

egy sikeres pályázatnak köszönhetően kicserélték az ablakokat, amelyek harmonikusan
illeszkednek a kápolna stílusához. Lépcsőfeljárót készítettek, a kápolna belsejében,
lábazatánál és bejáratánál vakolatjavítási, festési munkákat
végeznek.
A felújított kápolna megáldását a szentmise keretében
dr. Takács István, a Veszprémi Főegyházmegye irodaigazgatója végzi augusztus huszadikán.
(e.)

Fotó: Zalatáj
Zalaegerszeg egyik legmagasabb pontján fekszik a kápolna,
amely államalapító királyunk nevét viseli.

Elkészült a régóta várt lépcső.

Béke és zene Hétrétországban
Hétrétország tizennyolcadik alkalommal színesíti és
gazdagítja az augusztusokat az Őrségben. Nincs harsány
reklámja, nincs óriásplakát, híre szájról szájra terjed azok
között, akik tartalmas kikapcsolódásra vágynak. Itt előfordul, hogy mást jelentenek a szavak és köztivál a
fesztivál.
Hétrétország programjában 2019. augusztus 10. és 20. között
tíz napon át koncertek, filmvetítések előadások, beszélgetések
szerepelnek, fellép többek között az Ivan & The Parazol, az
Anna and the Barbies, a Neil Young Sétány, a Braindogs, Kiss
Tibi & Vastag Gábor, Novák Péter és az Etnofon, a Syrius
Legacy, Kollár-Klemencz László és a Kistehén Zenekar, Hobo,
és nagykoncerttel készül az Omega.
Minden augusztusban kivételes közösség gyűlik össze az
Őrségben, melynek tagjai a helyi lakosok, a fellépők és a
látogatók. Az ő különleges összhangjuk, együttes lüktetésük adja
Hétrétország igazi titkát, a megismételhetetlen közösségi
élményt. Ennek hatására született meg egy új fesztiválkategória,
a köztivál, a közösség és közvetlenség ünnepe.

„Az Őrség kultikus hely, ennek elfoszló nyomait érzékelheti,
aki kellő figyelemmel tekint itt körül. Tizennyolc éve öltötte magára Hétrétország-köntösét, amelyben új mondandókat gyűjt a jövő fiataljai számára” – vallja Sülyi Péter, a „köztivál” névadója.
„Az idei köztivál üzenetéhez egy dallal is hozzájárulunk, ami
összeköt egy hajdanvolt legendás eseményt a mai önmagunkkal.
„Nekem Őrség - nekik Woodstock” – éneklik együtt három
generáció képviselői, fiúk és öregfiúk a Neil Young Sétányból,
az Ivan & The Parazolból és az Omegából”– folytatja a
köztiválszervező, szövegíró.
Az Őrségre jellemző a szeres településforma, ami egymástól
elhatárolódó, dombhátakra vagy domboldalakra települt kis
házcsoportokat jelent – ezek az úgynevezett szerek. A kis házak,
műhelyek, tanyák ajtajai Hétrétországban tíz napra kinyílnak, a
nyitott portákra belépve a látogatók helyi érdekességeket, értékeket, hagyományokat, mesterségeket, művészeti ágakat ismerhetnek meg, őrségi ételeket kóstolhatnak, élvezve a porták házigazdáinak vendégszeretetét. Ez a csoda egészül ki a lenyűgöző
tájjal, zenével, színházzal, tánccal, találkozásokkal.
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Az óvónő…
Egy emberöltőnyi idő egyetlen munkahelyen önmagában is
komoly teljesítmény. Bangó Zoltánné a nyugdíj előtti felmentési
idejét tölti. Az egervári óvodában beszélgettünk.
– A Soproni Óvónőképző Intézetben végeztem, majd 1981.
szeptember elsején jöttem Egervárra, az akkor még napköziotthonos óvodába – kezdte Márta. – „Ha a jövő évről akarsz
gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát!
Ha terved egy életre szól, nevelj embert!” – ez az ars poeticam –
idézte az ismeretlen kínai szerzőt. – Ennek a mottónak igyekszem
megfelelni.
– Valószínűleg sikerült. Jó véleménnyel vannak az intézményről Egerváron.
– Azt gondolom, hogy egyedi, önálló arculatot alakítottunk ki,
összetartó közösség vagyunk és szeretnek bennünket. Ennél is
fontosabb, hogy a gyerekek szeressenek óvodába járni.
– Szerencsés helyzetben vannak a gyerekek Egerváron. Az
oviban egy magyar tanártól tanulhatják a kommunikációt!
– A szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskolán szereztem a
másoddiplomám magyar nyelv és irodalom szakon. Tanulnunk
kell ahhoz, hogy tanulhassanak tőlünk! A kommunikációra a
családnak és az óvodának van a legnagyobb hatása.
– Milyen a kapcsolatuk a szülőkkel?
– Egyre nyitottabb az óvoda. Közös kirándulásokat szerveztünk. Nagy élmény volt a kányavári program, elvittük a gyerekeket a veszprémi és a győri állatkertbe. Minden évben sikeres
alapítványi bált tartottunk. Ezek a közös élmények erősítették a
kapcsolatot a szülőkkel és a gyerekekkel.
– Intézmény vezetőként dolgozik már 26 éve. Nem fáradt el?
– Amikor 1993-ban a napköziotthonos óvoda vezetője lettem,
saját pedagógiai programot írtunk. Kiváló képességű munkatársakkal dolgozhattam együtt, lehetőségünk volt az önállóságra.
Nem fáradtam el.
– Biztosan akadt sok nehéz feladat!

„Nagyon hiányoznak majd…”

– Szinte folyamatosan jelentkeztek a megoldásra váró problémák! Kevés a szakképzett óvodapedagógus, nagy létszámúak a
csoportok. Mindig találtunk megoldást!
– Mi a legfontosabb az óvodapedagógus munkájában?
– Szeretni kell a gyerekeket és biztos hátteret adni nekik. Ebben is hangsúlyos az óvoda és a szülők együttműködése. A gyermek legfontosabb feladata a játék, ezáltal ismerkedik a külvilággal. „...jó szóval oktasd, játszani is engedd...” – ezt kell tennünk József Attila szavainak a szellemében.
– Az óvodai munkában is szükség volt megújulásra?
– Gyakorlatilag folyamatosan. A 2009/2010-es tanévben vezettük be a kompetencia alapú oktatást. A képességek, készségek
fejlesztése az óvónőktől is megújulást kívánt. Csakúgy, mint
2013-ban, amikor különváltunk az Egervári Általános Iskolától és
önálló költségvetéssel, önálló gazdasági egység lettünk.
– Közeledik a megérdemelt pihenés ideje. Nem hiányoznak
majd a gyerekek?
– Szinte itt töltöttem az életem. Csaknem mindenkit ismerek
Egerváron. Már az első ovisok gyermekei járnak az óvodába. Mit
válaszolhatok? Nagyon hiányoznak majd...

Sikeres a nyári diákmunka Alsónemesapátiban
Dóra, Szárnyasi Kinga, Virágh
Bianka és Burka Dominik.
Nekik köszönhetően lettek
színesebbek és esztétikusabbak
a községi terek.

A település vezetése köszöni
a fiatalok munkáját! Szívesen fogadják az érettségi előtt közösségi szolgálatot letölteni kívánó
tanulókat is Alsónemesapátiban.

Tudósítókat keresünk!

Festés közben a Maci óvodánál.

Alsónemesapátiban az idei
évben is sikeresen pályáztak a
nyári diákmunka programra.
Július és augusztus hónapokban
7 fő munkatárssal dolgoznak
együtt.

Munkájuk nagy segítséget
jelent az önkormányzatnak a
nyári szabadságolások időszakában. Az első hónapban a település kültéri bútorait festették
át. Szép munkát végzett Leposa

A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu
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Amerikai egyetemista Egerváron

Fõzni jó!
Mit írjunk rá?…
Laci már 20 éve mérnök,
de még mindig tartja az egyetemi barátaival a kapcsolatot. Évente egyszer összejönnek és jót buliznak. A találkozásra időpontot és helyszínt nem egyszerű összehozni, de hála az internetnek
és az e-mail feltalálójának
nem kell végeláthatatlan telefonhívásokba bonyolódni.
Elég egyetlen levelet, e-mailt
megírni és azt egy kattintással azonnal elküldeni. Majd
akár pár perc múlva olvashatjuk a választ.
Amikor sikerült közös nevezőre jutniuk, valaki felvetette, ünnepeljék meg István
születésnapját. Rendben – sóhajtott Laci – akkor még kell
pár e-mailt írnom, mert kitalálták, hogy közösen vesznek ajándékot. Jöttek az őrült
ötletek. Amikor Laci a sokadik e-mail-váltás után végre
azt olvasta, hogy a gitárt mindenki megfelelőnek találta,
letörölte az izzadságcseppeket a homlokáról. Mert mondjuk ki, a fiúk néha elég körülményesek voltak. Nehezen
jutottak egyezségre. Ha ezt
előre tudom – dörmögte
Laci –, akkor már régen csinálhattam volna egy csoportos címzést, és nem kellene
egyenként vacakolnom azzal, hogy ki kapja meg a
levelet.
Már csak egy dolog maradt, dőlt hátra a székben Laci, és megírta az azóta is
sokat emlegetett e-mailt:
– Mit írjunk a gitárra Istvánnak?
És egy kattintással elküldte mindenkinek, köztük
Istvánnak is. István volt az
első, aki válaszolt:
– A koromat semmiképp!...
mxm lakberendezés:
Miszori Imre

Hamar megkedvelték Egerváron Sara Glassert (nyíllal jelölve).

Idén már sokadik alkalommal látott vendégül amerikai önkéntest Egervár közössége. Sara Glasser, 21 éves egyetemista Maryland-ből érkezett 4
hétre, hogy a nyáron is tanulni
vágyó diákokat/felnőtteket angol nyelvre tanítsa. A 4 hétből 1
hetet a Balatonon töltött az iskolai nyári táborban, ahol nagyon jól érezte magát. A kezdő,
illetve a kezdő haladó diákok
délelőttönként, a haladók pedig

esténként hallgathatták Sara
óráit.
A gyerekek nagyon élvezték a reggeli órákat. A tanulás
mellett a játékon is nagy hangsúly volt. Az idegen szavakat
játékos módon sajátították el,
de Sara a nyelvtani összefüggésekre is kitalált saját módszereket. Leendő tanárként, hiszen
zenetanár szakon tanul az egyetemen, nagyon könnyen alakított ki kapcsolatot a gyere-

Bővült a parkoló
Pár hónapja készült el Egerváron az Egészségház felújítása, és vele együtt az udvar átalakítása új parkolóhelyekkel. Az
önkormányzat az azóta eltelt időszakot értékelve úgy döntött, hogy
további parkolókat alakít ki az

udvaron, hogy ki tudja elégíteni
az autósok igényeit.
A korábbi helyek mellett kiszedették a földet, amit bazaltréteggel pótoltak, így most további 8-10 autó tud az udvaron
várakozni.

kekkel, hamar kialakult egy kellemes összhang közte és a diákok között. A diákok elmondták, hogy a közvetlen anyanyelvi hatás bátorrá tette őket
mind szóban, mind írásban.
Eleinte mindenki félt beszélgetni vele, mivel tartottak attól,
hogy hibát követnek el. Ez
azonban hamar megváltozott.
Az utolsó hét végére már a kezdő diákok is meg tudták értetni
magukat Saraval.
A tanórák alatt nem csak az
angol nyelvtanuláson volt hangsúly. A diákok nagy lelkesedéssel tanították magyarra a kedves amerikai lányt. Kezdetben
az alapszavakkal, mint például
a színekkel, állatokkal, növényekkel ismerkedett meg, de a
hónap végére már kisebb
nyelvtani szerkezeteket is megtanult. A magyar hangokkal
ugyan meggyűlt a baja, de a
búcsúztatóján már összefüggő
szövegeket is fel tudott olvasni
magyarul.
A délutánok során sok diákkal különböző programokon
vett részt. Volt, akinél ebédelt,
volt, akivel sétálni ment. Megismerte a magyar falusi életet,
bepillantást nyert a borsópucolás rejtelmeibe, kipróbált különféle pálinkákat, magyaros
ételeket. Mindenki nagyon élvezte a vele töltött időt. Sokan
szeretnék őt viszontlátni a jövő
évben is. Sara szintén elmondta, hogy egyszer szívesen viszszatérne Magyarországra. Reméljük, visszatér hozzánk, és még
több hasznos dolgot megtanít a
régi és az új diákoknak is.
Tóth Enikő
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Különleges babakiál ítás a Deák Ferenc Kúriában
Marozsyné Guba Rózsa babakészítő népi iparművész saját
alkotásai költöznek augusztus
17-től Deák Ferenc, a „Haza
bölcse” otthonába. Az alkotások „különlegessége”, hogy Guba Rózsa a babáit sík textilből
kiindulva készíti el, nem használ sem sablonokat sem pedig
porcelánt vagy műanyagot. Minden általa készített darab egyedi tervezésű és kivitelezésű.
A kiállított jelenetek közül
számos baba lehet majd ismerős a nemrég nagy sikert

aratott „Babakiállítás az Őrségben” című rendezvényről. Ezen
kollekció egészül most ki többek közt a reformkort és a
kiegyezés korszakát megidéző
babákkal Kehidakustányban, a
Deák Ferenc Kúriában.
További érdekesség, hogy a
kiállítás időtartama alatt a kiállított babák sora némileg, de
folyamatosan változik, új darabokkal fog frissülni, valamint,
hogy a készítőjük, Guba Rózsa
néhány hétvégi alkalommal
személyes tárlatvezetést is tart
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Sváb hétköznapi viselet…

a kiállításon. Ez utóbbiról az
alkotó Facebook oldalán meghirdetett eseményekből lehet
majd tájékozódni. Guba Rózsa
babakiállítása 2019. augusztus
17-től négy hónapon át lesz
látogatható, keddtől szombatig
10.00-18.00 óra és vasárnap
10.00-14.00 óra közt.
A babakiállítás a Deák Ferenc Kúria és Múzeum belépőjével látogatható, mellyel
szintén megtekinthető a Deák
Ferenc életét bemutató „A haza
bölcse, Zala büszkesége” című
állandó tárlat is.
Kehidakustány nem csak
kiemelt történelmi emlékhelylyel büszkélkedhet, hanem a

méltán híres, 2016-ban gyógyhellyé minősített fürdőkomplexumáról is. A hazai gyógyfürdők között kimagasló kalcium-magnézium hidrogén-karbonátos minősítésű gyógyvizük
igazi rekreációt nyújt vendégeiknek. A népi kultúra rajongóinak pedig szinte kötelező
látogatási cél a helyi tájház és a
vele szemben elhelyezkedő Hagyományőrző Mariska udvar,
az ott található Pajtaszínházzal,
Gyógy- és fűszernövény tanösvénnyel. De a természetben túrázva is felfedezhetünk számos
érdekességet, mint a híres
Deák-kutat vagy az Árpád-kori
település romtemplomát.
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Harmadszor segítettek…

Összesen 12 csapat nevezett.

Egerváron került megrendezésre a Mozgássérültek és
Fogyatékkal Élők Egyesületének III. Esélykupa jótékonysági
labdarúgó-tornája a Teskánd
KSE női csapatával közös szervezésben. A településen reggel
átvonuló kiadós eső sem tudta
elvenni az elszánt sportemberek vállalkozó kedvét. A
megnyitó után megkezdődtek a
mérkőzések, melyre 7 férfi és 5
női csapat nevezett, párhuzamosan pedig kiegészítő programként játékos sorversenyek,
csillámtetoválás, arcfestés zajlott a támogatók által felajánlott értékes díjakért.
A résztvevők az EFOP1.2.9-17-2017-00116 pályázati

projekt jóvoltából megkóstolhatták a magyar konyha tradícionális párosítását – babgulyást lángossal –, melyet a
Gazdaasszony Klub önkéntesei
készítettek és tálaltak.
Az idei évtől az egyesület
Para Art Design Műhelye egy
Vándor Csuka díjat ajánlott fel
a győztes csapatnak, valamint
minden résztvevőnek személyes
ajándékkal készültek. Ezúton
szeretnék megköszönni minden
támogatónak, önzetlen segítőnek
a felajánlást, hiszen nélkülük
nem valósulhatott volna meg a
harmadik sportnap. A befolyt nevezési díjakat az egyesület éves
szakmai programjainak kiegészítésére használja fel.

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
Nyitva tartás: h-p.: 800-1630 • sz.: 900-1200
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Fontos a pontos címzés!
Sajnos több esetben is csak 1-2 hetes késéssel kapjuk meg a
postai küldeményeket, s ez különösen akkor bosszantó, ha rendezvényre hívják szerkesztőségünket.
Kérjük tehát, hogy leveleiket a következő címre küldjék:
Zalatáj Kiadó Bt.
Zalaegerszeg, Pf.: 381.
8901
Köszönjük:
Zalatáj Kiadó szerkesztősége
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