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Felavatták a felújított gősfai faluházat
Augusztus végén tartották a
falunapot Gősfán. Szombaton
volt a rendezvények csúcseseménye, a helyiek régi álma
valósult meg: a felújított faluházat avatták.
Hessel Ferencné képviselő
köszöntötte dr. Sifter Rózsa
kormánymegbízottat, Farkas
Tiborné polgármestert, Major
István plébánost, a környező
települések polgármestereit és
valamennyi gősfai lakost.
Farkas Tiborné beszédében
kitért az előzményekre. Az
épületet 1958-ban építették és
először családi házként funkcionált. A településnek nem

volt olyan helyszíne, amely közösségi térként működött, ezért
az akkori tanácselnök erre a
célra megvásárolta a házat. Ide
került a könyvtár, itt kaptak
lehetőséget a civil szervezetek,
a fiatalok, a nyugdíjasok. A 90es években az épületet felújították, de azóta már ismét
ráfért a korszerűsítés.
– A képviselő-testület és
jómagam is azt szerettük volna,
hogy megújuljon a faluház.
Nem kis út van mögöttünk,
hogy idáig eljutottunk – mondta a polgármester asszony. –
Többször is nekifutottunk az
(Folytatás a 2. oldalon)

A helyiek régi álma valósult meg.

Hiánypótló játszótér Egerváron
Régi lakossági igénynek tett
eleget Egervár önkormányzata,
amikor úgy döntött, hogy játszóteret hoz létre a falu központjában. Korábban már volt
néhány játék a hivatali épület
mögött, azonban azok balesetveszélyessé váltak, és le kellett
bontani őket. Idén tavasszal határozott úgy a képviselő-testület, hogy a főtéren a szökőkút
mellett építtetnek új játékelemeket. Fedezetet a saját tiszteletdíjuk biztosított, amit a helyi szokásoknak megfelelően

nem vettek fel, így azok mindig
a falu fejlesztéseinél hasznosultak.
A játszótér létrehozásánál
az volt a cél, hogy olyan eszköz
érkezzen, ami komplex játékélményt nyújt a gyerekeknek.
Ennek megfelelően a fő elem
egy hajó formájú játék, ami
különböző mászó és csúszó
elemeket tartalmaz, ráadásul
maga a hajóalak is külön „kalandokat” jelenthet a kicsiknek.
E mellett több fajta hinta is
(Folytatás a 2. oldalon)

Borka bohóc kalózföldre repítette a gyerekeket.
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Felavatták a felújított gősfai faluházat
(Folytatás az 1. oldalról)
aktuális pályázatnak, de valahogy az utolsó körben mindig
elvéreztünk. Végül 2016-ban a
Vidékfejlesztési program keretében pozitív elbírálásban részesültünk.
Tetőfelújításra, szigetelésre,
a napelemes rendszer építésére,
a nyílászárók cseréjére összesen
26 millió Ft támogatást nyertek,
amelyhez az önkormányzat még
9 millió Ft önrésszel járult hozzá. Elkészült az akadálymentesítés, mindenki egyenlő eséllyel
használhatja az intézményt.

– Az önkormányzat anyagi
helyzete korlátozott, ezért a
belső felújítást is pályázat segítségével szeretnénk megoldani. Legyenek büszkék a faluházra! Becsüljük meg! – fejezte
be Farkas Tiborné polgármester.
Dr. Sifter Rózsa beszédében
kitért a közelmúlt eseményeire.
Gősfa Önkormányzata kiemelt
feladatnak tekinti az értékek
megóvását – vélekedett a kormánymegbízott. Ezt bizonyítja,
hogy 2010-ben befejeződött a
Szent Márton templom rekonstrukciója, 2012-2014 között

Hiánypótló játszótér Egerváron
(Folytatás az 1. oldalról)
gazdagítja a teret. Az eszközök
telepítésénél sokat dolgoztak az
önkormányzat alkalmazottai,
valamint a nyári diákmunkában
résztvevő fiatalok, így augusztus elején a hivatalos avatásra
is sor kerülhetett.
Az önkormányzat Borka bohócot hívta segítségül, aki – ha
már hajóról van szó – kalózföldre repítette el a téren lévő
gyereksereget. A kicsik nagy
örömmel hajtották végre a különböző feladatokat, de a legjobban a vízibomba dobálást

élvezték. Magát az avatást a
képviselő-testület tagjai végezték el, mely után a gyerekek
hivatalosan is bírtokba vehették
a játékokat. Plusz meglepetésként valamennyien jégkrémet
kaptak, de ez csak egy rövid
időre zökkentette ki őket az új
tér használatából.
Az avatás közben elhangzott, hogy a fejlesztés itt nem
áll meg. A következő években
újabb elemek érkeznek, és a
felnőttekre is gondolva, kültéri
fitnesz gépek beszerzése is
megtörténik.

• 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!

Dr. Sifter Rózsa (középen) a polgármester asszony és a plébános társaságában.

megvalósult a Hagyományok
Háza külső homlokzatának renoválása. 2017-ben felújították
az I. és II. világháborús emlékműveket. A mai avatás keretében átadott fejlesztés is a már
említettek sorát gazdagítja.
Az épületet és a közelben
hagyatékból felújított kőkeresztet Major István plébános áldotta meg.
A rendezvénysátorban folytatódott a már pénteken kez-

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

dődött program. A rendkívül
népszerű helyi Rozmaring
Néptánccsoport fergeteges sikert aratott. A Baby Gabii
koncert után megvendégelték a helyieket. Sorban jött a
mulatós, a bulizene, közben
pedig kísérőrendezvények sokasága szórakoztatta a gősfaiakat.
Az biztos, hogy a falu ismét
gazdagodott!
Samu László

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

Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

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

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
Ebédszünet: 1100-1200
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Alsónemesapáti falunapján tartották a XXII. Apáti találkozót
Az Apáti nevű települések
találkozója, amelynek most
Alsónemesapáti és falunapi
eseménye szolgált helyszínéül,
idén 22. alkalommal került
megrendezésre, és közel ezer
vendég látogatta meg.
Az Apáti találkozó nem
csak a környékbelieknek szól,
határainkon innen és túlról is
összegyűlnek az apátiak, hogy
ápolják a kapcsolatot és a hagyományt. Utoljára 2010-ben volt
ilyen alkalom a faluban. A legtávolabbról érkezők 600 km-t
utaztak, hogy itt lehessenek, ők
az erdélyi Dobrácsapátiból jöttek. A horvátországi Lovasapáti
küldöttsége is megjelent, valamint Dobronak testvértelepülésről is érkeztek vendégek.
A megnyitón köszöntötték a
megjelent települések képviselőit. Pereszteginé Cziráki Katalin polgármester asszony a falu
nevében, Manninger Jenő országgyűlési képviselő az ország, továbbá Pácsonyi Imre, a megyei
közgyűlés alelnöke Zala nevében
üdvözölte a jelenlévőket.
Ünnepélyes díjátadás keretében köszönték meg a faluért
tett rengeteg áldozatot a helyieknek. Alsónemesapátiért díjat kapott Kellerné Horváth
Ildikó szociális gondozó nagyon sok fáradozásáért, Kocsisné Koszorús Anikó, a hím-

ző szakkör lelkes vezetője,
Frigyné Böröndy Rita védőnő,
dr. Foki Ibolya levéltáros. Plesz
József és Tombi Lajos az M9-es
autópálya távoltartásának ügyében tett segítségükért kapták a
kitüntetést.
A főzőverseny már reggel
kezdetét vette, amely szintén
alkalmat teremtett az ismerkedésre, egy kis csapatmunkára, és közösségépítésre. A résztvevők nem csak az elismerésen
osztoztak a versenytársakkal, szívesen tették akár fűszerrel vagy
receptekkel is. A díjazottak oklevelet és ajándékot kaptak.
Délutántól színpadi produkciók szórakoztatták a pihenőket. A helyi általános iskola
diákjainak műsora nyitotta a
fellépők sorát. A települések és
művészeti csoportok mutatkoztak be. Este St. Martin koncert, és a tűzzsonglőrök előadása zárta a programsorozatot.
A művelődési házban kézimunka kiállítást tekinthettek
meg a látogatók. A gyerekeket
népi játékok és óriás csúszda várta. De még kézműves vásár és nagyon finom helyben sütött kürtős kalács is színesítette a napot.
A vándorzászlót most Zalapátinak adták át, így a következő Apáti találkozó helyszíne lesz.
-Panita-

Látogatás Türingiába
Az egervári iskolások Németországban
Az
egervári
iskolások
hosszú évek óta tartó, immár
hagyománnyá vált látogatásai
által baráti kapcsolatok alakultak ki a látogató és fogadó

Helmershausenben…

családok között. Ezúttal is izgalommal terveztük az utat,
hiszen minden alkalommal csapatépítő kirándulás előzi meg a
találkozást. Az idén egy gyö-

A polgármesternő (balról a negyedik) a kitüntetettekkel.

Gazdag volt a kulturális műsor.

nyörű várost tekintettünk meg,
ahol közösen megnéztünk néhány nevezetességet, a St. Emmeram épületegyüttest, a Thurn
und Taxis kastélyt, a kincstárt,
a kocsimúzeumot, a Szent Péter
dóm hatalmas épületét, ahonnét
másnap kisvonattal városnéző
körútra indultunk. Majd együtt
mentünk a Duna-partra, s a
Kristályhercegnő nevű hajóval
Donaustauf településre utaztunk, ahol közösen felsétáltunk
a domb tetején álló római stílusban készült épülethez, a
Walhallához. Onnét káprázatos
kilátás nyílt a falura és a számunkra is nagyon kedves folyóra, a Dunára. A hajózás élményét az is színesítette, hogy
magyar származású pincérnő
szolgálta fel a nekünk a vacsorát és az italokat. Mindig megdobogtatja az ember szívét, ha
a világ különböző tájain magyarokkal találkozik.
Csütörtök este érkeztünk
Helmershausenbe, ahol a fogadó családok már vártak ránk, s

ettől kezdve a németek által
szervezett programokon vettünk részt. A Rhönblick térségben elmondhatatlanul szép falvakat, városokat láttunk. Pénteken Schmalkalden óvárosát és
a kastélykertet fedeztük fel
előszőr idegenvezető segítségével, majd szabadprogram keretében. Szombaton Ostheimben az „Erődtemplom fesztiválon” vettünk részt, s kíváncsian elvegyültünk történelmi
piac forgatagában, délután pedig Helmershausenben vezetett
végig bennünket a helyi polgármester, s bemutatta falut. A
fennmaradó időben a családok
különböző érdekes programot
szerveztek a vendégeiknek. Aznap este, akinek kedve volt,
még csillagászati túrán is részt
vehetett.
Vasárnap délután élményekkel gazdagodva, s azzal a reménnyel, hogy jövőre újra találkozunk itt Magyarországon,
elbúcsúztunk, s útra keltünk.
Sz.M.
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Falunap Egerváron
Gazdag programot kínált
Egerváron augusztus 17-20-ig
a hosszú hétvégére eső falunapi
rendezvény. Húsz éve hagyomány a településen, hogy augusztus egyik hétvégéjét választják a falunapi ünnepséghez, az idei rendezvény az
EFOP 1.5.2-16-os pályázati
finanszírozásból valósult meg –
mondta el Gyerkó Gábor polgármester. A szombati és a
vasárnap reggel elsősorban különféle versenyek megtartására
adott alkalmat, vasárnap délután pedig kulturális szórakozásra volt lehetőség.
Az első versenyt a néhány
éve felújított lőtéren tartották; a
légpuskás lövészversenyen férfi, női és ifjúsági kategóriában
közel 50 fő vett részt. Szombat
délután főzőverseny vette kezdetét „Arany fakanál” címmel a
Pincedombon, amelyen 16 csapat indult. A csapatoknak a
versenyen pörköltet kellett
készíteniük, de néhányan próbálkoztak más jellegű ételekkel
is, így a díjazás is pörkölt és
egyéb kategóriákban történt. A
következő verseny az „Egervári
Toldi díj” úgynevezett paraszt-

olimpia volt. Ezen a megmérettetésen szórakoztató feladatokat teljesítettek a résztvevők,
mint termények szétválogatása,
gumicsizma célba dobása, vízszívás hébérrel, krumpli célba
dobása, szalmakarika célba dobása. A sportpályán barátságos
labdarúgó-mérkőzést tartottak,
Egervár és Szentgyörgyvölgy
csapatai között. A meccset
Egervár 9-4-re megnyerte. A
versenyeken kívül 20 féle kiállított veterán autót lehetett
megtekinteni. Szombat estére
bált szerveztek, amelyhez Háry
Attila és ifjabb Luif Ferenc, helyi
lakosok szolgáltatták a zenét.
Vasárnap a délelőtti órákban zajlott a kettesfogat-hajtó
verseny 10 részt vevő csapattal,
amit harmadik alkalommal
szerveztek meg, idén falunapi
keretek között a Szépmező
Lovasudvar farmján. Számos
délutáni program kedvezett a
gyermekeknek. Ugrálóvár, lufihajtogatás, arcfestés várta őket,
berendezett pályán gyakorolhatták a kerékpáros kresz szabályait, a színpadon pedig a
Fortissimo zenekar adott gyerekeknek szóló koncertet. Le-

Folytatódnak a fejlesztések

A Pincedombi földpince…

Az utóbbi időben egymást
érték a beruházások Egerváron,
ami – Gyerkó Gábor polgármester tájékoztatása szerint – a
jövőben is folytatódni fog.
Egyszerre több projekten is
dolgoznak, melyek a falu számos pontját érintik. Már készül
a főtéren az első világháborús

szobor alapja, amit majd október 6-án fognak avatni. Erre 4
millió forintot nyert az önkormányzat, és így újra lesz emlékhelye a hajdani hősöknek.
Az ősz folyamán a faluközpont tovább szépül az által,
hogy a jelenlegi kavicsos parkoló térkő borítást kap, ami

A harmadik éve működő Egervári Modern Tánccsoport fellépése.

hetőség volt még az íjászat
kipróbálására, amibe már a felnőttek is bekapcsolódtak. A
rendezvénysátorban
további
koncertek zajlottak, Csepregi
Évát és ismét a Fortissimo
zenekart köszöntötték a színpadon. A kulturális előadások során helyi csoportok és fellépők
szórakoztatták a közönséget.
Egervári modern tánccsoport,
Együtt Egervárért Egyesület
csoportja és egyéni népdal
előadók léptek színpadra. Az
önkormányzat a helyszínen
ingyenes ételről gondoskodott;
a vendégek krumpligulyás,
babgulyás és tarhonyás lecsó

közül választhattak. Tombolán
számos értékes ajándékot sorsoltak ki, a fődíj – a Szépmező
Lovasudvar jóvoltából – egy
póniló volt. A vasárnapi rendezvénysorozat Fáraó bállal
zárult.
A településen minden évben
megünneplik az államalapítás
ünnepét. A kenyérszentelő
szentmisén Gyerkó Gábor polgármester vágta fel a kenyeret.
A szentmisét követően az önkormányzat és a helyi civil
szervezetek
megkoszorúzták
Egervári László emlékművét a
Templomdombon.
Trojkó Tímea

esztétikusabbá teszi az egész
tér megjelenését.
Az ipari park kialakítása is
hamarosan látványos szakaszához ér. A villamos szolgáltató
már elkezdte a trafóállomás
kiépítését, amit majd út és
szervízút építés követ. Több
komoly jelentkező is van, és
már biztos, hogy jövő tavasszal
cégek költöznek a parkba.
Pályázati forrásból hamarosan megújul két önkormányzati
épület teteje. A dénesfai volt
iskola (ami jelenleg több civil
szervezetnek ad otthont), és a
Pincedombi földpince kap új
fedést, amire pályázaton nyert
15 millió forintot az önkormányzat. Jelenleg mind a kettő
épületen beázások tapasztalhatók, így a támogatás nélkül saját forrásból kellett volna őket
felújítani.
Szintén pályázati forrásból
újul meg a háziorvosi rendelő
bútorzata, melyre 3 millió forintot nyert a falu. A beszerzés
az év végéig megtörténik, ami
után a betegek nem csak új

környezetbe érkezhetnek, hanem a tervek szerint a betegvizsgálat teljesen elkülönül egy
másik helyiségbe, így diszkrétebb és gyorsabb is lesz az
ellátás.
Az Egervári László Általános Iskoláért Alapítvány jóvoltából 20 millió forintot lehet az
iskolás gyerekekre és az intézményre fordítani. A konyha
berendezései és eszközei teljesen megújulnak, a tanulók pedig számos egészséges életmóddal és táplálkozással kapcsolatos programon vehetnek
részt.
Ezek mellett számos fejlesztési elképzelése is van az
önkormányzatnak, melyekre több
pályázat is be lett nyújtva.
Traktorbeszerzés, óvodaudvar
bővítés és az intézménynek
szánt saját parkoló kialakítás,
valamint a központban további parkolók létesítése is szerepel a tervek között. Az eredményektől függ, hogy melyik
elképzelés milyen gyorsan valósul meg.
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A nemzetegyesítéshez vezető ösvény
Az államalapítás ünnepén a
történelmi Magyarország, határon túli, magyarlakta területein is megemlékeztek Szent
István királyról.
Lendván, a muravidéki magyarság központjában Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke mondott ünnepi beszédet.
Vajon számunkra – 21. századi emberek számára – mi a
legfontosabb és a meghatározó
első uralkodónk személyében
és művében? Vajon a műveltség kötelező tételeként tekintünk rá, vagy megértjük és átérezzük sorsának és cselekedeteinek mozgatórugóit és üzenetét? – tette fel a kérdést az
alelnök, s rögtön válaszolt is rá:
Igazi nagysága abban rejlik, hogy szuverén módon határozta meg Magyarország helyét az akkori világban. Tekintsük példának azt az öntudatot, azt az önbecsülést,
ahogy István fellépett Európában. Nem tett hűségesküt

sem a német-római császárnak, sem más uralkodónak. A
függetlenséget István úgy őrizte meg, hogy közben bekapcsolta Magyarországot Európa
teljes gazdasági és kulturális
vérkeringésébe.
Azzal tette naggyá és maradandóvá országát, hogy szabályokat és szerkezetet adott,
amelyek túlélték hatalomváltások és korszakváltások viharait. Emberséges és igazságos
törvényeivel megvetette a
nemzet új közösségi magatartásának alapjait, a letelepedett
népesség együttélésének kereteit. E törvények évszázadokon keresztül követendő mintául szolgáltak a későbbi jogalkotóknak. A vármegyék rendszere, az Egyház szervezete
1000 év után is működő intézmények.
A kalandozó magyar törzseket egy közösséggé formálta, megóvta őket a széthullástól. Legfontosabb történelmi elhatározása a keresz-

ténység felvétele volt. A kereszténység által meghatározott közös hit és erkölcsiség
vált a magyarság együttélésének alapjává… Első uralkodónk mély vallásossága nem a
problémák megoldását a felsőbb hatalomtól váró ember
gyengesége volt. Útmutatást,
határozott irányt adott államszervezői, politikusi, hadvezéri
cselekedeteinek.
Orbán Viktor, Magyarország
jelenlegi miniszterelnöke 14 évvel ezelőtt, az államalapításunk
tiszteletére rendezett emlékkonferencián – mai tanulságot
is adva – így fogalmazott:
„István királyunk tetterős
király volt. Biztonságot, hitet
adott, távlatokat nyitott, erős
nemzetet teremtett a magyarok
számára. Egy nemzet is akkor
erős, ha van bátorsága szembenézni múltjával és jelenével.
Egy nemzet akkor erős, ha
vannak közös céljai és mindenki tagja, részese lehet a közös céloknak, a nemzet közös,

Pácsonyi Imre mondott beszédet.

nagyszabású vállalkozásainak…
Bár az Árpád-házi királyok a
messzi múltból üzennek, ha
akarjuk, meghallhatjuk és megérthetjük szavukat a mai bábeli
hangzavar közepette is. Sőt, ha
megértjük, akkor láthatjuk azt
a jövőbe vezető ösvényt is,
amely a nemzetegyesítéshez,
az összefogáshoz és a közös
felemelkedéshez vezethet bennünket.” – idézte a miniszterelnök mondatait beszéde végén Pácsonyi Imre.

ZALAI HELYI TERMÉK FEJLESZTÉSE AZ INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM KERETÉBEN
Zala megye területi jellegzetességeire alapozva a Zalai innovatív
foglalkoztatási paktum támogatási
szerződésben vállalta a helyi termék- és szolgáltatásfejlesztéshez
kapcsolódó kiegészítő ESZA tevékenységek megvalósítását.
A Zala Megyei Önkormányzat a
foglalkoztatási paktum keretében az
egész megyére kiterjedően 300 zalai helyi termelő, szolgáltató és
kézműves komplex felmérését valósítja meg, mely kérdőívezést és
személyes interjúztatást is magába
foglal. A felmérés segítségével a
termelők és kézművesek rövid bemutatkozó anyaga is elkészül, ami
tartalmazza a termelők logóját, rövid
bemutatását, terméklistáját, fényképes anyagait és pontos elérhetőségeit. Az elkészült anyag alkalmas
lesz arra is, hogy saját szóróanyagokkal, saját nyomtatásban tudjon
megjelenni egységes zalai arculattal.
A helyi termékek fogyasztásának
növelése érdekében szükség van a
fogyasztók hiteles, átfogó információkkal való ellátására, egy olyan online adatbázis kialakítására, amelynek frissítése rendszeresen biztosított. Ennek egyik lehetséges formájaként a zalai innovatív foglalkoztatási paktum keretein belül kialakításra kerül egy helyi termék, illetve helyi mesterség elektroni-

kus kataszter, melynek alapadatai
a helyi termelők és kézművesek
komplex felmérése alapján kerülnek
az adatbázisba. A kataszter többek
között regisztrációs felületet biztosít
eladók és vevők számára, alkalmas
termelői apró-hirdetések megjelenésére, árat, képet, leírást tartalmazó
termék-feltöltésre, valamint eladó és
vevő közti belső kommunikációs
felület biztosítására, az adásvétel
lebonyolításához.
A paktum megvalósítási időszakában 2020. december 31-ig 20
helyi termék értékesítési akció
szervezését és lebonyolítását is
tervezi a konzorciumvezető megyei
önkormányzat. Nyár elején Gellénházán a Falunap, Zalakaroson a
Karosi Kirakodó keretében két rendezvény került megrendezésre. Az
értékesítési akciók helyszínén 10
helyi termelő és 5 kézműves kiállító
részére díjmentesen álltak rendelkezésre standok, a látogatók számára
pedig kóstolási lehetőség is biztosított volt különböző helyi termékekből, mint például sajtok, lekvárok,
mézek, szörpök, homoktövis italok.
Az őszi időszakban további helyi
termék értékesítési akciók kerülnek
megvalósításra a megye több településén, ahol a látogatók megismerhetik Zala helyi termékeit, szolgáltatásait, kézműveseit.

Zalakaros, Karosi Kirakodó
2019. július 3.

-----------------------------------------------------ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI
PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA
Támogatás: 962,99 millió forint
Projektazonosító:
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
www.zalapaktum.hu
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Jó ütemben halad az új uszodakomplexum építése a megyeszékhelyen

Balról Bali Zoltán, Vigh László, Balaicz Zoltán és Gecse Péter.

Sajtóbejárás keretében mutatta be minap a munkálatok
állását Balaicz Zoltán polgármester, Vigh László országgyűlési képviselő, Gecse Péter alpolgármester és Bali Zoltán, a
térség önkormányzati képviselője.
A 2014-2019-es önkormányzati ciklus egyik legfontosabb
beruházásáról van szó, melyet
annak idején legjobban várt a
helyi közvélemény és amelyre
ígéretet is tett Zalaegerszeg
polgármestere.
Balaicz Zoltán 2015-ben
írta alá Orbán Viktor miniszterelnökkel a megyeszékhelyre
vonatkozó Modern Városok
Program szerződést, amely lehetőséget adott arra, hogy az
eredeti, szerény elképzelések
helyett egy sokkal nagyobb beruházásról is álmodjanak, ami
tartalmazza egy új nagy fedett
uszoda, egy új tanuszoda és
egy teljesen megújult városi
strand kialakítását. Erre 2014ben, a polgármesteri program
elfogadásakor gondolni sem
mertek, nem is ez volt az akkori ígéret, de a lehetőséget
meg kellett ragadni, és ez
teljesen felülírta a korábbi
terveket.

Több, mint három évet vett
igénybe az előkészítés, a tervezés, az engedélyek megszerzése, a három, egyenként négyhónapos európai uniós közbeszerzés lefolytatása. Ennyi idő
kellett ahhoz, hogy végre elinduljon a munka.
Balaicz Zoltán elmondta:
eddigi polgármesteri szolgálata
alatt ebből a projektből tanulta
a legtöbbet. Az első években
(naivan) igyekezett minden jó
hírt bejelenteni a sajtóban, pl.
elkészült a kormányelőterjesztés, kiírták a közbeszerzést a
tervezésre, stb. Csakhogy teltek
a hónapok, az évek, és az
emberek arra voltak kíváncsiak, hogy mikor lesz végre
tényleges munka. Megfizette a
tanulópénzt, és megtanulta,
hogy előre pontosan el kell
mondani, milyen időkorlátokkal kell számolni egy ekkora
beruházás kapcsán, illetve sajtóeseményt csak akkor tanácsos
tartani, ha már elindult a
munka.
Éppen ezért, a színház felújítása kapcsán már előre kommunikálta, hogy a 2019-es pozitív döntés alapján, az előkészítés, a tervezés és a közbeszerzés minden határidejével

számolva 2022 lehet a tényleges munkálatok reális ideje.
Továbbá ugyanígy őszintén, előre kell beszélni a sportcsarnokról is, ha most elkezdenek vele
foglalkozni, akkor 2024 lehet
majd a valós beruházási dátum.
Egy-egy ilyen méretű projektnél ennyi idő kell ugyanis.
A munka, az előkészítés
gőzerővel folyt éveken keresztül, de nem volt olyan látványos, mint a most zajló 9,5 milliárd forintos beruházás építési
szakasza. Ráadásul közben egy
komoly probléma is felmerült,
hiszen eredetileg egy ütemben
zajlott volna a teljes beruházás,
akkor azonban legalább egy
évig nem lett volna Zalaegerszegen semmilyen úszásra alkalmas medence, ez pedig előrevetítette a rendkívül sikeres
és komoly utánpótlásnevelő
munkát folytató Zalaegerszegi
Úszó Klub (ZÚK) megszűnését. A klub vezetői és a szülők
kérték, hogy találjanak más,
több ütemű megoldást, hogy
mindig legyen az építkezés
közben is használható medence, így a projektet több ütemre
kellett bontani, újra kellett tervezni, ami jelentősen drágította
is a programot.
A kivitelezés három ütemben zajlik. Az első ütemben
elbontják a meglévő kültéri
medencét, és helyére megépítik
az újat a hozzátartozó burkolatokkal együtt, valamint kiala-

kítják a gépészeti tereket közel
500 m2-nyi területen. Szintén
az építkezés első fázisában
létrehoznak egy 250 méter
mély hidegvizes kutat, illetve
egy 1100 méter mélységű termálvizes kutat.
A beruházás második szakaszában megvalósul a meglévő uszodaépület elbontása és az
új, nemzetközi színvonalú létesítmény megépítése. A munkálatok idején az új kültéri
medence működését ideiglenes
sátorfedés és konténeröltözők
biztosítják majd, hogy a klub és
a szülők kérésére egy napig se
maradjon úszási lehetőség nélkül a város. A beruházás részét
képezik a legkorszerűbb kapcsolódó építészeti, épületgépészeti és villamossági, sporttechnológiai és akadálymentesítési munkák is. A projekt
során közmű-, út-, járda- és
parkolóépítés is megvalósul,
továbbá egy napelemes erőmű
a minél gazdaságosabb működtetés érdekében.
A projekt utolsó fázisában
felújítják a 360 m2-es strandépületet. Az építkezéshez több
mint 4700 m3 vasbeton és több
mint 220 tonna acél tartószerkezetet használnak fel. Az új létesítmény több mint 8000 m2-es
lesz, amely nem csak a zalaegerszegieknek, hanem a környékbelieknek is kellemes kikapcsolódást és sportolási lehetőséget biztosít majd.

Az uszodakomplexum látványterve.

www.zalatajkiado.hu
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Kalandok az élményparkban
Sajtónyilvános tábori betekintőre hívták a média munkatársait a zobori élményparkba. A Holnapocska tábor alapítója,
Szabadics Zoltán és a Zala Megyei Közgyűlés elnöke, dr. Pál
Attila vezette az eseményt.
Az idei 10 éves jubileumig összesen 3000 gyermek táborozott Zalaszabaron. A tábor nemrégiben megkapta a Gyógyító
Szent Erzsébet Tábor minősítést, ez hatalmas előrelépést jelent –
ezt a Holnapocska Tábor alapító tulajdonosától, Szabadics
Zoltántól tudhattuk meg.
– A Zala Megyei Önkormányzat nagy figyelmet fordít a határon túli magyarokkal való kapcsolattartásra. Négy évvel ezelőtt
Szabadics Zoltán jelezte, hogy kárpátaljai fiatalok jönnének
táborozni Zalaszabarba – mondta dr. Pál Attila, a Zala Megyei
Közgyűlés elnöke. – Abban a helyzetben úgy határoztunk, ha
erőnk engedi, akkor saját költségvetési forrásból finanszírozzuk
ezt a tábort. Ukrajnában háborús helyzet volt és fontosnak láttuk
egy kis időre nyugodt környezetet biztosítani a gyerekek számára. A Zala Megyei Közgyűlés finanszírozásával szervezik a
programokat, a tábor az infrastuktúrát és a remélhetőleg minél
jobb programokat adja. A tábor legnagyobb értékének tartom,
hogy a kárpátaljai fiatalok érezhetik, hogy bármilyen helyzet van
Ukrajnában, akad egy szilárd pont ahova fordulhatnak. Az
anyaország támogatása biztonságérzetet ad.
A Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetségen keresztül érkeznek a táborozók. Az elmúlt évek alatt nagyszerű kapcsolat alakult ki a szövetség munkatársaival. Az idén személyes találkozásra is lesz lehetőség. Szeptember 3. hetében meglátogatjuk
Kárpátalján, a hónap végén pedig vendégül látjuk őket – tudtuk
meg Gerlinger Sándortól, a Holnapocska Tábor táborvezetőjétől.
Az idén Beregszászról, Munkácsról, Beregrákosról és Dédáról érkeztek kárpátaljai fiatalok, akik augusztus 16-tól augusztus
23-ig voltak a Holnapocska Tábor vendégei. Jártak a Kis-Balatonon, a Balatonon, Zalakaroson. Részt vehettek kerékpártúrán,
gyalogtúrán. Kipróbálhatták a zobori KalandoZOO valamennyi

Rezsiutalvány a nyugdíjasoknak
Minden várakozásnál jobban teljesít a magyar gazdaság, amiből az idősebb korosztálynak is részesednie kell,
ezért kilencezer forint értékű
rezsiutalványt kap minden
nyugdíjas szeptember 30-ig.
A háromszor háromezer
forintos rezsiutalvány március
31-ig lesz felhasználható, és a
gáz-, illetve az áramszámlát
lehet majd kifizetni belőle.

Továbbá idén még fizetnek
nyugdíjprémiumot és nyugdíjkiegészítést is.
Azok a közfoglalkoztatottak, akik 2019. január 1. és
július 31. között legalább 3
hónapig közfoglalkoztatotti
jogviszonyban álltak – és ez
augusztus 1-jén is fennállt –,
nettó 54 ezer forint egyszeri plusz juttatásban részesülnek.

Balról: dr. Pál Attila, Szabadics Zoltán, Gerlinger Sándor és
Papp Gabriella.

Eddig 3 000 gyermek táborozott Zalaszabaron.

játékát. Megismerkedhettek Zala megye természeti értékeivel, a
magyarság történelmével – mindezt Papp Gabriella, a Nagyberegi Református Gyülekezet hitoktatója mondta, aki önkéntes
kísérőként érkezett a gyerekekkel. A programot tábortűz és
karaoke est zárta.
– Nehéz szívvel, de életreszóló élményekkel gazdagabban
indulhatunk haza – búcsúzott Papp Gabriella.
Popovics Zente második alkalommal vett részt táborozáson.
– Nagyon jól éreztük magunkat. Lesz mit mesélnem a
barátaimnak. Bárcsak mindenki eljöhetne ide és átélhetné ezeket
az élményeket. Aligha felejtjük el az itt töltött csodálatos
napokat!

Tudósítókat keresünk!
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.

A gáz -, illetve az áramszámlát lehet kifizetni belőle.

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu
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Több pályázatot nyújt be Kispáli
A kormány célul tűzte ki a
kistelepülések népességmegtartó és népességnövelő erejének,
valamint a fiatalok helyben maradásának elősegítését, és az elvándorlás visszaszorítását. Ezért
meghatározta azokat a fontos alappilléreket, amelyek
hozzájárulnak a nemzeti identitástudat fejlesztéséhez, ezáltal
vonzóbbá téve a vidéki életet
a lakosság számára. A program keretein belül lehetőség
nyílik önkormányzatok és egyházak számára széleskörű fejlesztések megvalósítására, melyek hozzájárulnak a kistelepülések felzárkóztatásához és
modernizálásához. Kispáli Község Önkormányzata több célterületen is pályázatot nyújt be
a település fejlesztése érde-

kében – tájékoztatta lapunkat
Horváth Zsuzsanna polgármester.
Az önkormányzati tulajdonú utak felújítása keretében a
Dózsa György utca aszfaltburkolatának felújítása, padkarendezése tervezett 12 millió forint
értékben. 5 millió Ft támogatásra pályázunk a temető fejlesztése érdekében, kerítés felújítása, parkolóhelyek bővítésére, hulladéktároló és vízvételi
hely kialakítására, növényzet
telepítésére.
Eszközfejlesztést tervezünk
a belterületi közterületek karbantartására érdekében 15 millió Ft értékben egy multifunkciós kistraktor beszerzésével
fűkaszával, talajmaróval, hótolóval, pótkocsival.

A tavasszal indult falugondnoki szolgálat teljes körű ellátása érdekében egy 8 személyes
falugondnoki busz beszerzési
indokolt, melyre ezen pályázat
15 millió Ft-os támogatást
nyújthat.
Az elsőként meghirdetett
Nemzeti és helyi identitástudat
erősítése témájú pályázaton sajnos a közösségi ház felújítása
forráskimerülés miatt nem került támogatásra, így a polgármesteri hivatal felújítása alprogramban ismét benyújtásra
kerül az épület nyílászáróinak
cseréje, külső hőszigetelése és
homlokzati felújítása, környezetrendezése 30 millió Ft értékben.
Ezen pályázatok 100 %-os
támogatási intenzitásúak, így

Horváth Zsuzsanna

az önkormányzatnak önrészt
nem kell biztosítani a megvalósítás során. Bízunk benne,
hogy több pozitív elbírálású pályázat megvalósításával tovább
tudjuk fejleszteni településünket.

A hálaadásra hívó harangszó
Megújult a „Henye-hegyi” kápolna

A kápolna megáldása.

Sok éve már, hogy harangzúgás jelzi az idő múlását a
„Henye-hegyi” Szent István király kápolna tornyában. Évente
egyszer, augusztus 20-án hálaadásra hívja az embereket. A
mostani egy különleges alkalom volt. Dr. Takáts István érseki kancellár azért érkezett
Zalaegerszeg eme kimagasló
helyére, hogy megáldja és felszentelje a felújított kápolnát.
Évek óta nyilvánvaló volt,
hogy a karbantartási feladat
már nem várhat tovább. Az

épület állapotának megőrzéséhez sok tennivaló akadt. Szeghy
Csaba plébános felkérésére dr.
Simon Margit, az egyházközség
önkéntese pályázatot készített,
melynek eredményeként az
Emberi Erőforrások Minisztériuma 2 200 000 Ft-tal támogatta
a munkálatokat a „2018. évi
egyházi támogatások” keretében. (Támogatás azonosító:
EGYH-KCP-18-P0052.) Az öszszegyűlt anyagi javakkal a tavasztól megvalósulhatott a kápolna belső felújítása, az

ablakok cseréje, a salétromos
falak javítása. Majd a csapadékvíz elvezetése is megoldásra került. Most már lépcső vezet a kápolna bejáratához.
Az ünnepi szentmisén több
mint százan hálatelt szívvel
imádkoztak és énekeltek bent
és kint egyaránt. Rövid időre
megálltak megpihenni, terheiket letenni az Isten tenyerére.
Csaba atya háláját fejezte ki
Ekler Elemérnek, a Zalatáj
Kiadó főszerkesztőjének a szervezésért, a Zalaegerszegi Önkormányzatnak és a hegytulajdonosoknak az útkarbantartásért, Deák Istvánnak és a Pethőhenyei Önkormányzatnak a
támogatásért, s minden embernek, aki bármilyen módon hozzájárult a munkálatokhoz, az
ünnepélyes szertartáshoz. Köszönetet mondott Molnár Jó-

zsefnének, Mariannak és férjének a kápolna gondozásáért.
A szentbeszédben a kancellár kifejtette, hogy szentnek
nem születik az ember, hanem
távlatokban gondolkodva, erőfeszítések árán, résztvevő szeretettel azzá válhat. Ehhez az
szükséges, hogy a ránk bízottakat megöleljük, segítsük, főzzünk nekik egy finom ebédet…
Szavaival arra bíztatott, hogy
ez az ünnep tegyen bátorrá
minket is az Istennel való
együttműködésre, mint ahogy
Szent István király is tette a
maga korában.
Dr. Takáts István a szentmise végén megáldotta a kápolnát, majd az új kenyeret. Az
összegyűltek a fák hűs árnyékában szentelt kenyeret falatozva beszélgettek tovább.
Póczakné Simon Rózsa

HIRDETÉSÉT feladhatja az
Észak-Nyugat Zala havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Falunap Pethőhenyén
A Makovecz-templom alapkőletételére is emlékeztek
Idén is az augusztus 20-ai ünnepek kapcsán rendezték meg a
hagyományos falunapot Pethőhenyén. Ám ebben az évben
egyéb megemlékezni való is
akadt az államalapításon kívül.
Éppen 20 éve ugyanis, hogy
a Szent István-templom alapkövét letették, amely a falu büszkesége lett. Az épületet Makovecz Imre tervezte, a magyar
organikus építészet mestere, a
falu díszpolgára. És ami talán
még ennél is nagyobb értéket
képvisel, az az, hogy a közösség önerőből, összefogással állt
neki a munkálatoknak. „Hatalmas dolog, amit ezek az emberek ebben a kis faluban tettek”
– mondta a falu polgármestere,
Deák István. – „Amit alkottak, az
ember feletti.” Ez alkalomból
köszöntötték a munkálatokban
résztvevőket, személyesen öz-

vegy Kósa Gyulánét, emléklappal, korabeli fényképpel és tortával. A kedves gesztuson túl
azért is fontos a megemlékezés,
hogy eszébe juttassa az embereknek, mekkora ereje van az
összefogásnak!
E jeles napon több előadó
mellett egy igazi sztárvendég is
fellépett a színpadra, Dolhai Attila személyében, aki a Budapesti Operettszínház művésze,
és akit mondhatni közkívánatra
hívtak vendégül. Színvonalas műsora, és egy helybéli hölgy fellépővel, Deák Georginával előadott duettje nagy sikert aratott
a közönség körében.
A látogatókat természetesen
vacsorával is kínálták. A gyerekeket csúszdás légvárral várták.
A remek hangulatot apró rendbontás zavarta meg a késő esti
órákban, amit a rendőrségnek kel-

Özvegy Kósa Gyulánét köszöntötték.

Dolhai Attila és Deák Georgina duettje nagy sikert aratott.

lett orvosolni, de szerencsére
egy-két berendezési tárgyon kívül semmi és senki nem szenvedett súlyos sérülést.
A programokat bállal fejezték be, és az est fénypontja a
tűzijáték volt.
– Panita –
***
Más a tudósítás és más a
vélemény. Kolléganőnk apró rendbontásról írt, s ez diplomáciai
érzékét dicséri. Ám nem hagyhatom szó nélkül ezt a „bagatell” esetet. Egy másik műfaj keretében elmondhatom véleményemet az esetről, ugyanis számos falunapi rendezvény előre
nem látott és kalkulált „produkciója” hasonlít a pethőhenyeihez. A szervezők mindent elkövetnek azért, hogy jól érezzék
magukat a vendégek. Tartalmas

műsor, finom falatok, italok…
Többnyire ingyen. Aztán megjelenik a siserahad, zsebtolvajokkal. Szerencsésebb esetben még
„töltet” nélkül. Ha nem, akkor
a helyszínen állítják be a kellő
nyomást. Azoknak a pénzéből,
akiknek aztán elrontják a szórakozását.
Törnek, zúznak, verekednek,
lopnak, megzavarják a műsort.
Komolyabb következmények nélkül, mert másnap már újra szabadlábon vannak. A következő
hétvégén pedig máshol „turnéznak”.
Ilyen az élet által kínált igazán érzékletes fordított arányosság. Minél kevesebbet teszel egy országért, egy településért, annál nagyobb a kiváltságod.
E.E.

mel díjazta a főzési és tálalási tudományukat. Az öszszegzés? Vasboldogasszony csapata ahol elindul, ott dobo-

gós helyezést ér el, barátokat
szerez, igazi közösséget épít.
Köszönjük!
Hegyi Erzsébet

A „Gasztro Cocák” újabb sikere
A 2019. augusztus 8-11-én
megrendezett III. Győrvári Sör
és Csülökfesztiválon Vasboldogasszony települést Németh
Zsolt polgármester vezetésével
a „Gasztro Cocák” elnevezésű
főzőcsapat képviselte (képünkön).
Győrváron nem csak Vas
megyei települések vettek részt
a programon, hanem Zalából is
érkeztek vendégek. Vasboldogasszony az ötvenes években még
Vas megyéhez tartozott, aztán
került át Zalához, de a közelség, s a barátság miatt is elfogadják a meghívást a győrvári rendezvényekre. Igaz, a

csülökfesztiválon ez az első alkalom.
Vasárnap kora reggeltől a
sátorban a körmös csülökpörkölt, velős pacal és a vaddisznó
oldalas illata is csalogatta a kíváncsiskodókat.
A kellemesen behűtött különleges málnabor segített lecsúsztatni a nehezebb falatokat,
és elősegítette a következő fogás elfogyasztását, ugyanis a
vaddisznó oldalas ropogtatására
már elő kellett készíteni a „befogadó közeget”.
14 órakor az eredményhirdetésen a zsűri ezüstérem-

10

Észak-Nyugat Zala

Megújult Vasboldogasszony temploma

Dr. Székely János megyéspüspök felszenteli a templomot.

Jelentős felújításon ment keresztül Vasboldogasszony római
katolikus temploma az elmúlt
közel egy év alatt. Sok próbálkozás után a plébánia által beadott pályázat 2017-ben kedvező elbírálásban részesült, ami
után 2018 novemberében elkezdhették az épület felújítását.
A külső és belső falak és a
mennyezet újravakolását, festését, járólapok, nyílászárók és
padok cseréjét követően 2019.
augusztus 18-án ismét szentmisét tarthattak a templomban.
A megújult templom felszentelésének szertartását dr. Székely
János megyéspüspök végezte el.
Németh Zsolt, Vasboldogasszony polgármestere a szentmise kezdetekor megállapította,
hogy támogatás nélkül nem lehetett volna a felújítást elvé-

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

gezni. Ezért háláját fejezte ki a
püspökségnek a 9 millió forint
összegű hozzájárulásáért. Köszönetet mondott az adományokért és az önzetlen segítségért a
faluban lakóknak és azok támogatásáért, akik már a településről elköltöztek.
A templomot már a 12. században megemlítik, az első írá-

sos emlék 1190-ből származik.
Az épület az 1600-as évek végére meglehetősen romos állapotba került, csak a falak és a
torony maradt meg. Az 1700-as
évek elején Festetics Kristóf és
a hívek építették újra. A hársfából készült, művészetileg nagy
értéket képviselő oltár templomba kerülése a további felújítási
időszakra, az 1800-as évek elejére tehető. Az oltáron Európaszerte egyedülálló ábrázolásmód fedezhető fel Mária mennybemenetelének kifejezésére. Az
oltárt 1999-2000-ben restaurálták, a mostani tatarozás alkalmával pedig a templom belső
terében elhelyezett szobrokat újították meg a Rózsafűzér Társulat hozzájárulásával. A jelenlegi finanszírozásba az orgona
eredeti állapotának visszaállítása nem kerülhetett be, így a
későbbiekben erre a feladatra
további anyagi megoldást keres
a település.
Trojkó Tímea

2019. szeptember

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Minek?...
István csak ezt a tömör
és velős választ adta, amikor felesége, Judit arról beszélt, hogy ideje lenne modernizálni a konyhát. Judit a
válaszon csak mosolygott,
már megszokta, hogy Istvánnak mindenről karakán
véleménye van, és ezt nem
rejti véka alá. Judit még
emlékezett arra, amikor István
értelmetlen hóbortnak tartotta az okos telefonokat,
amikkel csak menőznek az
emberek. Szentül meg volt
győződve arról, hogy a telefon csak telefonhívásokra jó.
Minek venni egy néhányezer forintos készülék
helyett sokkal drágábbat,
amikor nem tud annyival
többet. Ezt a véleményét
társaságban is ki szokta fejteni, amivel az idő előrehaladtával egyre kevesebben
értettek egyet. Észre kellett
vennie, hogy az élet kezd
elmenni mellette. A hagyományos telefonja nem volt
képes megoldani olyan élethelyzeteket, amit az okostelefonok könnyedén.
Azóta már változott a
helyzet…
István elgondolkodott és
vett egy okostelefont.
Drágám, nem szeretném, ha a konyhával is úgy
járnánk, mint az okostelefonoddal – emlékeztette Judit.
Modernizálni kell a konyhát, több helyen, praktikus
megoldásokra van szükség,
hogy kényelmesebben tudjak főzni. Nem várhatunk
vele tovább, vagy főzni kezdesz és akkor megtudod,
hogy minek hol a helye…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Változott a név Egerváron
A nyáron több tornán is
részt vettek az egervári labdarúgók. Győrváron az 5. Kuruc kupán, ahol más csapatokat
erősítettek, a MOFE által szervezett III. Esélykupán (5. hely),
a vasboldogasszonyi falunapon
(4. hely) és a III. Kemendollári
tornán (4. hely).
Az öltözőben linóleum-csere, festés, villanyszerelési munkálatok is zajlottak. Öltözőszekrényeket készíttettek, padokat, fogasokat, vitrázsrudakat, tisztítószeres szekrényt
szereztek be, ezekkel is korszerűsítve az öltözőt. A pályán
többször összegyűjtötték már a
játékosok a levágott füvet, rendezik az öntözőket, hengerelik
a pályát, és a felvonalazást is
megoldják a mérkőzések előtt.
A MOFE havonta megrendezésre kerülő Csetreszkert nevű bolhapiacának a bevételéből

Értesüljön híreinkről,
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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mindig más egervári egyesületet támogat, júniusban a focicsapat volt soron, akik ebből
labdatartó és szereléstartó táskát tudtak vásárolni.
Az Egervári Torna Egylet
átalakult Egervári Sport Egyesületté, ezért az önkormányzat
idei támogatásából új mezeket
is rendeltek, amit a falunapon
avattak fel. Az újonnan érkezők
már megkapták a csapatpólót, a
melegítőjük és a széldzsekijük
beszerzése pedig folyamatban van.
Öt felkészülési mérkőzést
játszottak: VasboldogasszonyEgervár 4-8, Telekes-Egervár
2-5, Egervár-Telekes 6-4, Egervár-Zalaháshágy 7-1, EgervárSzentgyörgyvölgy 9-4. Nagyon
biztató, hogy mindet sikerült
megnyerni. Az első két fordulót
elhalasztották a megyei III-ban,
így augusztus 25-én kezdődött
csak a szezon.

A képen balról jobbra, álló sor: Kondor Balázs, Bertók József,
Kovács Dániel, Kovács Zoltán, Farkas Béla, Bóbics Gyula, Magyar János, Simon István, Gothárd Krisztián, guggoló sor:
Kondor Ádám, Farkas Gergő, Lukács Péter, Kurucz Dávid,
Papp Krisztián, Romoda Csaba, hiányzók: Gángó Roland, Horváth Zoltán, Frankovics Milán, Koltai Adrián, Németh Patrik.

A csapatból Farkas Béla távozott, a falunapi meccsen búcsúztatták, visszavonulására egy
dedikált mezzel készültek.
A játékoskeretben történtek
változások, sikerült játékosokat
igazolni, így jelenleg 19-en alkotják a keretet.

Az edző továbbra is Bertók
József. Az edzések péntekenként vannak, szerencsére szép
számban vesznek részt rajta.
Bizakodnak, hogy ebben a szezonban sikerül végre a dobogón végezni.
B.K.V.
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Felújítják a nemesapáti templomot

Szeghy Csaba plébános.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázaton 15 millió forintos forráshoz
jutott Nemesapáti a plébániatemplom részleges felújítására.
– Ebből a toronyrész, s annak alsó szerkezeti része fog
megújulni – tájékoztatta lapunkat Szeghy Csaba plébános. – A
munkák már folynak, ősszel

mindenképp végezni kell a felújítással. Bízom abban, hogy az
érsekség is támogatni tudja a
Szent Miklósról elnevezett barokk templom további renoválását. A 15 millió forint nem
nagy forrás ilyen templom esetében. Maga az állványozás
már jelentős összeget emészt
fel, hiszen a torony magassága
36 méter. Ráadásul ebben az
építkezési dömpingben munkáskézhez sem könnyű jutni.
– Mennyibe kerülne a templom teljes külső-belső felújítása?
– Kondor Erika építész vállalkozó 2014-ben – akkor kerültem Nemesapátiba – 2005-ös
árakkal 70 millió forintos kalkulációval számolt. A vízelvezetés megoldása elég nagy
probléma. A villamos vezetékekkel még nincs gond, de
előbb-utóbb ennek cseréjével
sem várhatunk. Egyes faszerkezetek is kiváltásra szorulnak
majd. A mai árak mellett bizony elérjük a 100 milliós
költséget, ha a teljes felújítást
vesszük alapul a pénzügyi tervezésnél.

Ősszel végezni kell a felújítással.

Ahol mindig vár valaki a buszra
Aki járt mostanában Pethőhenyén, annak bizonyára feltűnt a falu főutcáján lévő két
buszmegálló. Nem a szokványos látvány miatt figyel akaratlanul oda az arra járó, hanem
az ott lévő két faszobor miatt.
Békésen üldögél a hölgy és
az úr, ebben a faluban tehát elmondhatják, hogy mindig vár valaki a buszra. Éjjel és nappal…

www.zalatajkiado.hu

A „hölgy” buszra várva…

Alkotójuk Fődi Tibor, aki
önmaga által meghatározott foglalkozása szerint faragó szobrász. Az önkormányzat megrendelésére készítette az alkotásokat, amelyek azon túl,
hogy látványosak, praktikus
célt szolgálva ülőhelyet is kínálnak az autóbuszra várakozóknak.
E.E.

