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KEDVEZÕBB ÁRAK!
ALACSONYABB ÓRASZÁMOK!

Megjelent az új OKJ,
képzéseinket még a régi feltételekkel indítjuk!

Nyilvántartási szám: 20-0212-05 • Akkreditációs lajstromszám: AL-0047
MSZ EN ISO 9001:2001

Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

Tel/Fax: 92/ 510-159, Mobil: 30/588 1069, 30/ 477 6070,
E-mail: titzala@t-online.hu • Honlap: www.titzala.hu

A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület

tanfolyamokat indít és szervez
a megye városaiban.

Targoncavezetõ, Emelõgépkezelõ, Földmunkagép kezelõ,
Fakitermelõ, Motorfûrész-kezelõ,

Kisteljesítményû kazán fûtõ, Kazánkezelõ
Tûzvédelmi szakvizsgát

Zalaszentivánon 100-150 kg körüli

minõségi hússertések,

decemberi elvitellel elõjegyezhetõk.

, hasítva is megoldható!

Ugyanitt 25-35 kg körüli húsfajta süldõk eladók

Ár: 500 Ft/kg

Ár: 700 Ft/kg

Érdeklõdni: 30/478-6485

Érdekes egybeesés… 1928-
ban közmunkából és közado-
mányból épült

, amely a 70-es években zárta
be kapuját. Sok helybélinek ez
volt az elsõ iskolája, úgy nem
csoda, hogy sokan partne-
rek voltak abban, hogy 84 év
után ugyancsak közmunkával

Kispáli iskolá-
ja

Megújult a faluközpont
Példaértékû összefogás Kispáliban

újítsák fel a helyileg védett
épületet.

– A jelenleg imaház-
ként szolgáló épületet sike-
rült teljesen felújítani – mond-
ja lapunknak

polgármester. – A
szolgálati lakásból szeret-
nénk szálláshelyet kialakíta-

Frankovics
András

ni, ami a falusi turizmust
szolgálná.

A faluközpont felújítás ke-
retében az önerõ 80 százalék

volt, az önkéntes program pá-
lyázat ehhez 20 százalékot tett
hozzá, amit építõanyagokra

Megszépült Kispáli központja.

Ünnepséget tartottunk 2012.
október 23-án a volt

. Az épület 1912-ben
készült, melybe akkor a

gyermekek jártak
népi elemi iskolába. Hozzá tar-
tozott még a

iskola is, mely a mai
területéhez tartozik, akkor

Dénesfaként jegyezve.
Az ünnep alkalmából kiállí-

tás nyílt a korabeli írásokból,
összegyûjtött képekbõl, illetve
napjaink eseményeit ábrázoló
fotókból az óvodáról, a helyi
civil szervezetek tevékenysé-
gérõl. Emléket állítottunk

tanárnõnek, aki

lakhegyi
iskolában

Dénes-
lak felsõrészi

Déneslak alsó-
részi Eger-
vár

Ku-
rucz Mária

100 éves a volt lakhegyi iskola
1951-tõl lakott itt 19 évig.
Mária néni életrajzi írását
idézve „a hûség és a próbatétel
ideje volt”. Szelídségével és
bölcsességével, egész életé-
nek példájával mindannyiun-
kat tanított a szépre, az igazra
és a jóra!

Hosszú „utat” kellett meg-
tennünk az ünnepség során. A
lakhegyi óvodások köszöntöt-
ték a vendégeket, majd

polgármester mondott
beszédet. A

vasi és zalai népdalokat
énekeltek, közben

Méhes
Máté

Lakhegyi Dalos-
kör

Vincze Zol-
tánné, Dobos Virág, Vincze

I. Kisüsti pálinka minõsítõ
és fõzõ bemutató

Az és
elsõ alkalommal rendezi meg a

:
Nagypáli Ökocentrum és a mellette felállított sátor

: 2012. november 24. (szombat) 10.00 óra

10.00 óra
Megnyitó: Köcse Tibor, az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi

Társulás elnöke
10.30 óra

szakmai programok, pálinkafõzõ bemutató, pálinkaminõsítés
12.30 óra jelenlévõk megvendégelése

14.00 óra szórakoztató programok
16.00 óra eredményhirdetés

Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás Nagypáli Község
Önkormányzata Kisüsti

pálinka minõsítõ és fõzõ bemutatóját.
A rendezvény helyszíne

A rendezvény ideje
Programok:

Szeretettel várunk minden érdeklõdõt a
rendezvényünkre!

a szervezõk

Felhívás!
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(Folytatás az 1. oldalról)

(Folytatás az 1. oldalról)

Vas- és fémhulladékok
átvétele magas napi áron!

Vas- és fémhulladékok
átvétele magas napi áron!

Valamint megkezdtük hulladék
akkumulátorok, katalizátorok,

elektronikai hulladékok, PET palackok,
alumínium (sörös, üdítõs), TETRA PAK,

háztartási flakon, használati étolaj,
csomagolási üveghulladék

és papír felvásárlását.
Kiemelt árakon lakosságtól és közterületektõl is!

TOP-KER KFT.
Mobil: 06-30/864-6452, Tel./Fax: 92/315-642

Zalaegerszeg, Bánya u. 2.
Nyitva tartás: H-P: 8.00 - 16.00

Szo.: 8.00 - 14.00

Közületek részére ingyenes konténer kihelyezéssel.Közületek részére ingyenes konténer kihelyezéssel.

feladhatja a

havilapban.
Telefon: (92) 596-936;

Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Észak-Nyugat Zala

HIRDETÉSÉTHIRDETÉSÉT

Megújult a faluközpont
Példaértékû összefogás Kispáliban

lehetett fordítani. A helyi szak-
iparosok és a „segédmunkások”
nagyszerû munkát végeztek.
Megújult az imaház, a harang-
láb és a bolt, valamint a presszó.

– Hõszigetelésre, a homlok-
zat teljes felújítására került sor
a tavasszal kezdõdött, s a nyár
végén befejezõdött munka so-
rán – mondja Frankovics And-

rás. – Így megtörtént a falu-
központ teljes felújítása. Ezzel
párhuzamosan a megmaradt
építõanyagból elkészült a falu
kemencéje egy helyi kõmûves
irányításával. A környék meg-
szépült, õshonos magyar fákat
ültettünk. Ezzel gyakorlatilag
befejezõdött egy öt éves fel-
újítási program – összegzett
Frankovics András.

Kemencét is építettek.

100 éves a volt lakhegyi iskola

Zoltán, Gerencsér Józsefné
Gerencsér Katalin

Himnusz

és
elõadásá-

ban verseket, irodalmi részle-
teket, visszaemlékezéseket hall-
hattunk az egykori építõkrõl, a
falusi tanítókról, tanárokról.
Eljöttek azok a pedagógusok,
akik tanítottak még a lakhegyi
iskolában.

A közös elének-
lése után terített asztalokhoz
hívtuk kedves vendégeinket. A
sok finomság kóstolása közben

vidám beszélgetésben, öröm-
teli találkozásokban volt ré-
szünk. Megfogalmazódott ben-
nünk, hogy a jubileum nem
csak összegzés, de egyben a
bizakodásra is alkalom. A múl-
tat összegezve készülünk a jö-
võre. idéz-
ve: „A pedagógus nem lehet el-
keseredett, megtorpant ember,
mert a pedagógusnak egyetlen
karizmája van: a jövõbe vetett
hit optimizmusa.”

Karácsony Sándort

UK

Ünnep volt az egykori iskolában.

Felhívás!
Az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás és Egervár

Község Önkormányzata az idei évben is megrendezi a már
hagyományossá vált Adventi vásárt.

A rendezvény idõpontja:

A rendezvény helyszíne:
Várjuk a rendezvényre kiállítók és fellépõ csoportok je-

lentkezését!
Jelentkezni: Kistérségi iroda Nagypáli Arany J. u. 26.
Tel./Fax: 92/564-055

Szervezõk

2012. december 16. (vasárnap) 10,00 óra
Egervár-Tornaterem
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Az IKSzT szervezésében
emlékeztek meg
halálának 130. évfordulójáról

. Az Õszi
Könyvtári Napok alkalmából

Arany János

Zalaszentivánban

Arany Jánosra emlékeztek Zalaszentivánban

megrendezett kulturális talál-
kozón a (fel-
vételünkön) és az általános
iskola diákjai idézték meg a
költõt, legismertebb versein
keresztül.

Tõzike Dalkör

H.L.

Új temetõkapu Pethõhenyén

Mint arról korábban már beszámoltunk, folyamatosan épül-
szépül a pethõhenyei temetõ. A hozzátartozók sírjához kiláto-
gatókat új kapu fogadta Mindenszentekkor és Halottak Napján.
A tervek szerint egy gazdasági gépkocsiút kiépítése lesz a kö-
vetkezõ feladat a sírkert hátsó részéhez, megkönnyítve ezzel a
hulladék elszállítását.

Nemesapáti Önkormány-
zata idén tavasszal pályázatot
nyújtott be a Belügyminiszté-
rium önkormányzati felzárkóz-
tatási támogatására. A kiírásra
azon önkormányzatok pályáz-
hattak, akik a társadalmi-gazda-
sági és infrastrukturális szem-
pontból elmaradott, illetve az
országos átlagot jelentõsen
meghaladó munkanélküliség-
gel sújtott települések jegyzé-
kérõl szóló 240/2006.(XI.30.)
kormányrendelet mellékleté-
ben szerepelnek. Nemesapáti
a magas munkanélküliség miatt
került e listára. A pályázat a II.
célterület keretében beltéri és
kültéri építõanyag-szükségle-
tek biztosítására, közfoglalkoz-
tatás keretében nem megvaló-
sítható szolgáltatásra vonatko-
zott. A fejlesztés nyomán a köz-
ség központi részén egy régi

Járdafelújítás Nemesapátiban

balesetveszélyes járda elbon-
tása, majd újraépítése valósult
meg.

– Ez a járda fontos szerepet
tölt be a település lakóinak
biztonságos közlekedésében,
hiszen autóbuszmegálló, óvoda,
iskola, orvosi rendelõ, temp-
lom, bolt és hivatal megköze-
lítéséhez is igénybe veszik. A
régi járda 1960-as években
épült, töredezett, járhatatlan
volt, félõ volt, hogy valakit bal-
eset ér rajta – számolt be

polgármester.
A fejlesztésre közel 3 millió

forint támogatást nyert a falu,
melyhez az önkormányzat be-
ton járdaszegélyt biztosított. A
parkosítást a nemesapáti köz-
munkában foglalkoztatottak
végeztek, így a járda október
31-re készült el.

Gás-
pár Zoltánné

Pataki Balázs

A diákok azonnal használatba vették a járdát.

Az Alaptörvényben meg-
határozott önkormányzati
jogok kiteljesítése, a helyi
önkormányzáshoz szüksé-
ges feltételek megteremté-
se, s a települések önfenn-
tartási képességének elõ-
segítése érdekében

és
, és

hoz létre kö-
zös önkormányzati hivatalt.

A megállapodás ünnepé-
lyes aláírására lapzárta után
került sor Nagykutason. A
részletekre következõ szá-
munkban visszatérünk.

Alibán-
fa Zalaszentiván Kisku-
tassal Nagykutassal Za-
laszentlõrinccel

Új önkormányzati hivatal

A kárenyhítõ juttatás iránti kérelmet az
kell

benyújtani.
Azoknak a mezõgazdasági termelõknek,

akik káreseményt jelentettek be a Földmûve-
lésügyi Igazgatósághoz, az igényelt kárenyhítõ
juttatás összegét a NÉBIH által, annak hon-
lapján közzétett 21/2012. (III.9) VM Rendelet
3-7. számú melléklete alapján közzétett táb-
lázatok felhasználásával kell kiszámítaniuk.

A kiszámított kárigényt három eredeti pél-
dányban a székhely szerint illetékes Megyei

Kormányhivatal Földmûvelésügyi Igazgatósá-
gához kell benyújtani 2012. november 30-ig
személyesen vagy postai úton.

A benyújtandó dokumentumok az
alábbiak:

• Mezõgazdasági biztosítási szerzõdés +
kárenyhítési rendelet 2. sz. melléklete

• Kárenyhítõ juttatás iránti kérelem 3-7. sz.
melléklete

A felsorolt mellékletek kitöltéséhez, illetve
a számításokhoz kérjük, vegyék igénybe a fa-
lugazdászok segítségét.

ZMKH Földmûvelésügyi Igazgatósághoz

Kárenyhítõ juttatás mezõgazdasági termelõknek

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Az
idén októ-

ber 6-án , az
aradi vértanúk emléknapján
tartotta hagyományos térségi
vers-, próza- és mesemondó
rendezvényét. A
megyei könyvtárigazgató,

há-
lózatgondozó könyvtáros,

társulási me-
nedzser, illetve könyv-
táros, közmû-
velõdési szakember és

(Mercy együttes)
alkotta zsûri elõtt több mint
félszáz gyermek adta elõ pro-
dukcióját.

A mûveket két teremre
osztva adták elõ a gyermek, az
alsó tagozatosok az IKSZT épü-
letben, az óvodások és a felsõ
tagozatosok a körjegyzõség
dísztermében kaptak helyet. A
kicsik közt többen elsõ sze-
replésükre készülõdtek, és az
óvónénivel már hetekkel elõre
megkezdték a készülõdést. Az
ötéves vöcköndi
az Õszi nyuszi címû verset
tanulta be:

– Marika nénivel és otthon
is gyakoroltuk – válaszolta meg-
szeppenve a faggatózásra.

– Az óvodában minden nap
elmondta és este mi is kikér-
deztük tõle. Már két hete tud-
tuk, hogy lesz a verseny, de Bo-
tond ma reggel ijedt meg, ami-
kor fel kellett vennie a fehér
inget – tette hozzá mosolyogva
a büszke apuka, .

A legkisebbek között négy
helyezést osztottak ki, így a
pethõhenyei és a
vöcköndi elõtt a za-
laszentiváni

Észak-Nyugat Zalai
Kistérségi Társulás

Zalaszentivánon

Kiss Gábor
Se-

bestyénné Horváth Margit
Vá-

sár Mariann
Pál Éva

Török Károlyné
Hege-

dûs Erzsébet

Káli Botond

Káli Balázs

Õry Hunor
Patyi Ákos

Bánfalvi Johanna

Rutinos és debütáló elõadók seregszemléje
Térségi vers- és mesemondóverseny Zalaszentivánon

és kapott elismerõ
oklevelet és könyvjutalmat.
Utóbbi kislány a verseny idõ-
pontjában négy hónappal ke-
rülte el a három éves kort. A
zsûri élményekkel gazdagodva
hozta meg döntéseit, s szá-
mukra jó visszaigazolás volt,
amikor a már régi ismerõsként
üdvözölt megszeppent óvódás-
ból az évek során sokat fejlõ-
dött és magabiztos fiúcska,
lányka vált. Az alsó tagozatosok
többnyire az állatokról és a
természetrõl szóló verseket, me-
séket választottak, s olykor hosz-
szú szövegeket is eljátszva, kacag-
tatva adták elõ mondókájukat.

Versmondásban a zala-
szentivániak végeztek a képze-
letbeli dobogón:

és
mellett még a kemen-

dollári kapott
különdíjat. Mesemondásban a
Lakhegyrõl érkezett

Holle anyója érdemelte ki
az elsõ helyet, másodikként a
nemesapáti , har-
madikként a vasboldogasszo-
nyi zárt, a
szentiváni kü-
löndíja mellett. A felsõ tagoza-
tosok között holtversenyben a
pókaszepetki és a
vasboldogasszonyi

végzett ez élen, megelõzve
az Alsónemesapátiból érke-
zett és az eger-
vári . Ifjúsági
kategóriában rutinos vers-
mondók léptek színpadra:

Kemendollárról,
Pókaszepetkrõl

hozta el választott versét, ahol
a zsûri utóbbit rangsorolta
elõbbre.

Sándor Zoé

Koronczi
Kristóf, Gál Gréta Sabján
Dániel

Nyakas Fanni

Miklós Pé-
ter

Leposa Dóra

Hajba Nikolett
Tóth Zsombor

Ignácz Júlia
Hoffer Ágo-

ta

Bujtor Virágot
Szakos Daniélát

Sza-
bó Kornélia
Tóth Eszter

– A gyerekeknek meg kell
adni a lehetõséget, hogy az isko-
lán kívül is megmutathassák
magukat. Nagy öröm, hogy vég-
re a mi településünk is meg-
rendezhette a programot, ami-
hez talán hozzájárult az IKSZT
aktív mûködése. Helyi támoga-
tónk, a Premium Gast szívén
viseli a gyerekek sorsát, akiket az
õ segítségükkel tudtuk megven-
dégelni. Bízom benne, hogy az
iskolai tornaszoba bõvítésével
a késõbbiekben ott is megren-
dezhetjük ezt a programot,
ahogy következõ rendezvé-
nyünket, az iskolák közti vers-
mondó versenyt – jegyezte meg

polgármester.Dormán Miklós

A versengésrõl senki se
ment haza üres kézzel, és a
jutalomba kapott olvasniva-
lók talán sok sikeres pro-
dukciót eredményeznek jövõ-
re is. A szervezõk az

Irodalmi ren-
dezvénysorozat az évfordu-
lók tükrében Zalaszentivánon
NKA pályázatának köszön-
hetõen meglepetés-produk-
cióval, a mû-
sorával lepték meg gyere-
keket.

A kép-
galériájában további fotók lát-
hatók az eseményrõl.

Élhetõbb
Zalaszentivánért Közhasz-
nú Egyesület

Gyéres Mûhely

www.zalatajkiado.hu

Pataki Balázs

A lakhegyi Miklós Péter szinte eljátszotta Holle anyó meséjét. Meglepetésként a Gyéres Mûhely szórakoztatott.
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Fõzni jó!

József szerette a munká-
ját, ezért a családjára alig
maradt ideje. Azonban min-
dig figyelt arra, hogy hétvé-
gén valami jót fõzzön, mert
tudta: a konyha a család mo-
torja. Egy finom ebéddel
mindig tud örömet csalni
családja arcára és így talán
megbocsátják, hogy hétköz-
ben annyira elfoglalt. Teltek
az évek és egyszer csak lógó
orral jött haza József. Fele-
sége egybõl észrevette, hogy
valami nagy gond van.

– Nyugdíjba kell men-
nem. Azt gondoltam, meg-
várják, amíg ezt a munkát
befejezem a cégnél...

József nem találta a he-
lyét, felesége aggódott. Mi-
hez kezd most a férje? Sebaj
– vigasztalta magát József,
legalább így több idõm ma-
rad a családra. Az unokák
egyre gyakrabban jöttek a
papához, aki mindig valami
finomsággal lepte meg õket,
amit nagy örömmel fogad-
tak. József egyre jobban be-
lemerült a fõzésbe. A kony-
ha kezdett egyre kisebb len-
ni és a folyamatos ide-oda
pakolgatások már kezdték
nagyon bosszantani. Felhí-
vott. Egy nagyobb konyhára
lenne szükségem! Elköltöz-
ni nem akarunk, szeretünk
itt élni. Felmérés közben ag-
gódva figyelte, hogy milyen
megoldást tudok ajánlani:

– József, ez egy jó kony-
ha volt 10 éve! De elmúltak
már azok az idõk, amikor
csak ajtókkal és polcokkal
elégedettek voltunk. Önnek
egy jobb elrendezésre, sok-
kal több fiókra és speciális
vasalatokra van szüksége,
hogy újra elégedett legyen a
konyhájával. Minimum 20
évig.

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Elmúltak már azok az idõk

Alibánfán

Bangó László

Söme-
nek István

október elsõ
hétvégéjének verõfényes nap-
ján lelkes csoport gyülekezett
a faluház környékén kora dél-
után. Feldíszítették a szüreti
mulatságra készülõ kocsikat,
majd önkor-
mányzati képviselõ köszöntõje
után következett az alibánfai
szüreti vigasság italának fel-
avatása, a murciszentelés. A
hallgatóságnak elõbb

érseki tanácsos ele-
venítette fel a török hódoltság

alatt kedvelt enyhén alkoholos
ital, a murci eredetét, történe-
lemben való említését. Beszé-
dében megemlítette a térség
szerencsés földrajzi adottsá-
gát, melynek köszönhetõen min-
den évben gazdag és változa-
tos terményeknek örülhetnek
a gazdák a szüreti idõszakban.

A mulatságra maskarába öl-
tözött fiatalság ezután vidá-
man énekelve járta végig a falu
utcáit, miközben az alkalmi
pap többször összeadta a szü-

ret võlegényét és menyasszo-
nyát. A házaknál már várták a
vidáman közeledõ menetet,
amelynek tagjai az egyes állo-
máshelyeken táncot ropva bú-
csúztatták el az õsz legvidá-
mabb idõszakát. A vidám csa-
patot

és csapata vacsorával várta
a faluházban.

A
képgalériájában további fotók
láthatók az eseményrõl.

Bangóné Könye Kriszti-
na

www.zalatajkiado.hu

Pataki Balázs

Murciszentelés szüreti felvonulással Alibánfán

Borongós idõ fogadta az

udvarába érkezõket, akik
csatlakozva a

felhívásához, egy-
egy tavaszi virághagymát ültet-
tek el a rákbetegek méltóságá-
nak tiszteletére.

Október 12-e a rákbetegek
méltóságának napja; hazánk-

al-
sónemesapáti általános isko-
la

Magyar Hospice
Alapítvány

A betegek méltóságáért
ban immár hatodik esztendeje
ezen a napon tavaszi virág-
hagymákat, fõleg nárciszt ül-
tetnek az ország számos pont-
ján. A

felhívására ta-
valy Nemesapátiban, idén Al-
sónemesapátiban rendeztek
ünnepséggel egybekötött meg-
emlékezést, melyen többek
közt részt vett
körjegyzõ és
polgármester.

Elsõként
mondott egy imát a betege-
kért, majd lel-
kipásztor szólt a betegek lelki
és testi ápolásának fontossá-
gáról, a betegek szeretetérõl.
Ezt követõen a jelenlévõk egy-
egy virághagymát ültettek el az
iskola újonnan kialakított szik-
lakertjében (képünkön).

nemesapáti római kato-
likus plébánia

Simon Margit
Balaton Józsefné

Burka Richárd

Sömenek István

H.L.

Fotó: Balaton Lívia

A felvonulók a murciszentelésen és utána...

CZOTTER

IRODATECHNIKA

Zalaegerszeg,
Gyimesi u. 36.

Tel.:
06-92/320-258; 06-20/9510-824

Másológépek,
egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung

pénztárgépek,
kellékanyagok értékesítése

és szervize.
Másológépek bérelhetõk.
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2002 nyarán néhány párt-
politikától függetlenedni aka-
ró lokálpatrióta úgy döntött,
hogy létrehoz egy olyan civil
egyesületet, amely saját helyi
politikáján keresztül érvénye-
síti akaratát a közösség érde-
kében Zalában.

A szervezet alapítói között
szerepel
polgármestere, aki az egyesü-
let elnöke is egyben,

volt miniszter,
egykori polgár-

mestere, akik mint az alakítás
ötletgazdái, maguk köré gyûj-
töttek hasonlóan gondolkodó
polgárokat és polgármestere-
ket, civileket.

Az egyesület megfogalmaz-
ta közös céljait, s akciótervet
készített. A tagok közösen ha-

Köcse Tibor, Nagypáli

dr. Boros
Imre Kozma Já-
nos, Zalalövõ

Zala-Menti Polgármesterek és Polgárok Egyesülete
– mint a zalai civil mozgalom motorja

Emlékhelyeket hoznak létre az I. világháborúban elesettek tiszteletére.

Az egyesület Nagypáliban alakította ki bázisát, ahol számos
kulturális és tudományos rendezvényt tartottak.

tározták meg az egyesület cél-
jait, cselekvési tervét és elvár-
ható tevékenység-eredményes-
ségét. Alapvetõ dolog az egye-
sületi tagok közötti értékazo-
nosság, a közös véleménykiala-
kítás és a szakmai partnerség.

A tevékenység megkezdé-
sének elsõ nagy megméretteté-
se a 2002. évi õszi

való
eredményes részvétel. A válasz-
táson való indulás bátor dön-
tés volt, hiszen a nagy pártok
mellett újonnan létrejött civil
szervezetnek vajon milyen esé-
lyei lehetnek a voksoláskor. A
választási eredmények alapján
a 40 fõs megyei közgyûlésben
3 képviselõi helyet sikerült
szerezni. A vezetésben 4 éven
keresztül aktívan tevékenyked-
tek képviselõik. Ezen idõszak
fõleg a területfejlesztés koordi-
nációja és bizottságának irányí-
tása volt a megyegyûlésben.
Egyesületük létrehozta a

-t, amely
4 éves mûködése során mint-
egy 2 milliárd forintnyi fej-
lesztési pénz hozott a térségbe
és számtalan felsõfokú végzett-
séggel rendelkezõ fiatalnak
biztosított munkahelyet. Ezen
szervezet tevékenységének ered-
ményeként valósult meg a

megyei ön-
kormányzati választáson

Zala
Megyei Fejlesztési Kht.

Zalalövõ-Bagod

Veress János

Thaiföldre, Erdélybe
Észak-Magyarországra

Bolek Zoltán,

közötti kerék-
párút is.

A 2006-os önkormányzati
ciklusban tovább folytatódott
az önkormányzati munka, egy-
re több értékes ember csatla-
kozott az egyesülethez; orvo-
sok, jogászok, mérnökök, mun-
kásemberek, mezõgazdálko-
dással foglalkozok, tanárok,
mûvészek. Dr. Boros Imre po-
litikai és szakmai tanácsaival
frakcióvezetõként segítette a
munkát. Sajnálatos módon az
egyesület alelnöke, Kozma Já-
nos idõközben meghalt. Õt

kertészmérnök-
borász követte e funkcióban.

Az egyesület a fejlesztések
generálásán, valamint a közös-
ségi érdekvédelmen kívül be-
kapcsolódott a karitatív tevé-
kenységbe is, hiszen a termé-
szeti csapások által sújtott
térségekbe segélyeket jutatott
el, így és

is. Az
egyesületbe csatlakozott tag-
ként a Magyar
Iszlám Közösség elnöke is,
aki kapcsolatrendszere révén

Dr. Boros Imre és Köcse Tibor egy ünnepi rendezvényen.
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Minden évben megrendezik a családi találkozót.

Eredményesen szerepeltek 2002-ben a megyei önkormányzati
választáson.

A Nagypáliban található Innovációs Központban volt a Zala
Megyei Fejlesztési Kht. projektirodája.

adományok, orvosi felszerelé-
sek, élelmiszerek, ruhanemûk
megszerzésében és a rászorul-
taknak való szétosztásában
közremûködik aktívan.

Számos kulturális és tudo-
mányos rendezvény szervezõje
volt az elõzõ években az
egyesület, valamint kialakította
bázisát Nagypáliban. Napjaink-
ban a Leader-források pályázati
lehetõségekhez juttatták, így
ezen lehetõségek további is-
mertséget és egyben lehetõsé-
get is jelentenek a jövõben az
egyesület mûködésében. A ci-
vil mozgalom ötletei révén
hasonló szervezetek létrehozá-
sában is bábáskodott, így pél-
dául a

, a

alakítása. Az egyesület
munkájának kommunikációját
segíti a nemrégiben létreho-
zott web-felület,
honlap, valamint számos sajtó-
tájékoztató is. Minden évben
megrendezik a Nagypáli Fesz-
tivál keretében a tagokkal a
családi találkozót.

Kiemelt feladatuknak te-
kintik a múlt tiszteletét, ennek

Zala Mente Turisztikai
Egyesület Pannon Interre-
gionális Fejlesztési Nonprofit
Kft.

zmppe.hu

érdekében programot indítot-
tak a megyében, hogy a tele-
püléseken az elsõ világháború-
ban elesettek tiszteletére em-
lékhelyeket hozzanak létre a

helyi önkormányzatokkal kar-
öltve. Az emlékhelyek felavatá-
sa szervezésükben a honvédel-
mi miniszter fõvédnökségével
történik, korhû hagyomány-
ápoló csapatok díszelgésével.

,
Nagypáli már elkészítette és
felszenteltette világháborús em-
lékhelyét. Remélik, hogy a kö-
vetkezõ évben is akadnak kö-
vetõ falvak.

Egyesületük a települések
oldalára is állt: több politikai
és törvényalkotási kérdésben
hatékonyan közremûködött. A
körjegyzõségek szervezésében
lévõ határossági kritériumok
törvényi módosító indítványá-
nak visszavonásában is számos
alkalommal tett javaslatot a
jobb megoldások bevezetésére
az önkormányzati mûködési
rendszerben is. A jövõben cél-
jaik között szerepel ezen tevé-

Dióskál, Kallósd, Zalakoppány

kenységük továbbvitele, vala-
mint a 2014-es megyei válasz-
tásokban ismét a civil moz-
galom megyei képviselõjeként
részt venni, segíteni a régió-
ban élõ embereket, további fej-
lesztésekkel generálni és erõ-
síteni a társadalmi együttélést.

Szívesen látnak a soraikban
minden hasonlóan gondolko-
dó polgárt a jövõben is.

(x)

Többek között a borsodi árvízkárosultaknak is szállítottak
adományokat.
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Pénzt takarít meg a LED

LED technológiás köz- és
épület-, valamint térvilágítás
fejlesztést indítottak el a falu-
ban, amely jelentõs gazdasági
megtakarítást jelent a késõb-
biekben. Az önkormányzati
épületek belsõ világítási rend-
szerében is elkezdték az 50 W-
os halogén izzók kicserélését
led-es izzókra, így 85 %-al csök-
kentve az energiafogyasztást.
Egy épület kivilágításánál álta-
lában 1000 W energiafogyasz-
tás volt, amely az új technoló-
giával csupán 40 W! A magyar
fejlesztésû speciális LED lám-

Hírmorzsák Nagypáliból
patesteket pályázati forrásból
építették be.

Megkezdték a közvilágítás
átalakítását is, amelynél mini-
mum 60-70 %-os megtakarítást
tudnak elérni, de van olyan
lámpatestük, amely egyáltalán
nem csatlakozik a villamoshá-
lózatra, mert 100 %-ban a nap-
energiát hasznosítja (2-3. kép).

Verõfényes idõben érkezett
egy 25 fõs látogató csoport

. (1. kép) Tag-
jai a

Újabb látogatók a nagypáli
témaúton

Nagykanizsáról
TISZK felnõttképzõ inté-

zet

Köcse Tibor

polgárõrség

Falu-
ért Alapítvány.

hallgatói voltak. A Nagy-
páliban töltött 5 óra alatt is-
merkedtek a megújuló ener-
gia, az agrárenergetika és a
falufejlesztés eredményeivel.
Interaktív idõtöltés keretében
fogalmazták meg véleményü-
ket a látottakról, amelyek sze-
rint sok nagyváros is irigyel-
hetné azokat az értékeket,
amelyek megszülettek e kiste-
lepülésen.

Összegzésként a csoport
vezetõjétõl elhangzott az is,
hogy miért kellene Güssingbe
menni, ha hozhatna más
érdeklõdõket is.

– Természetesen szívesen
látunk minden érdeklõdõt –
mondta a vendégeket tájékoz-
tató polgármester.

A jól mûködõ
– munkáját segítve – a mint-
egy 10 éve szolgálatot teljesítõ
Opel Astrát leváltva „új” gép-
jármûvet vásárolt az önkor-
mányzat támogatásával. A jár-
õri tevékenység kényelmesebb
és szakszerûbb, biztonságo-
sabb ellátásában egy Daewo
Leganza típusú 150 lóerõs, full
felszereltséggel rendelkezõ jár-
mû segíti a polgárõrség tagjait.
A kissé amerikai sheriff autóra
emlékeztetõ jármû talán meg-
hozza a kedvét a fiatalabb ál-
lampolgároknak is, hogy csat-
lakozzanak a polgárõr egye-
sülethez.

Mûködésének egyik legna-
gyobb fejlesztését hajtja végre
Nagypáli központjában a

Befejezés elõtt
áll a központban lévõ régi épü-
let bõvítése és felújítása. Funk-

A megnövekedett falada-
tokhoz megfelelõ autó

Bõvülõ idegenforgalmi le-
hetõségek

cióit tekintve magas színvona-
lú szállodai apartmanokat ala-
kítottak ki az emeleten. A szo-
bák mindegyike kielégíti a ha-
zai és külföldi vendégek leg-
magasabb igényeit.

A beruházás kapcsolódik a
zöld út falufejlesztési prog-
ramhoz, és úttörõje lesz a
program második fejezeté-
ben megfogalmazott céloknak,
amely a helyi gazdaság erõsíté-
sét jelenti, eljutva ezáltal az ön-
ellátó település kategóriához.

A jövõ évben már szervez-
heti a helyi Tourinform iroda a
vendégeket a falu immáron
harmadik „mini szállodájába”.

A törvénymódosítási javas-
lat visszavonását követõen el-
hárult az akadálya annak, hogy
a
jelenleg mûködõ körjegyzõség
szövetségre lépjen

települések
által fenntartott hivatallal. A jú-
niusban Nagypáliban megtar-
tott együttes csapatépítõ érte-
kezlet folytatásaként várhatóan
november elsõ felében követ-
kezik a folytatása leendõ közös
önkormányzati hivatal szakmai
szempontból fontos részletei-
nek kidolgozása. Ezúttal a le-
endõ térségi hivatal földrajzi-
lag központi települése, Pethõ-
henye kívánja vendégül látni a
többi társtelepülést.

A jelenlegi két körjegyzõ-
ség a megfelelõ önállóság mel-
lett hozza meg közös dönté-
seit. Természetesen nem egy
zártkörûen mûködõ „részvény-
társaság”-ban gondolkodnak,
hanem nyitott kapuikkal lehe-
tõséget kínálnak más telepü-
léseknek is a nálunk kiala-
kult rendszerhez és jól mûkö-
dõ szakmaisághoz való csatla-
kozásra.

Ha a kicsik összefognak…

Nagypáli-Kispáli-Pethõhenye

Alsónemes-
apáti-Nemesapáti

A zalaszentiváni
október 14-én a Bledi-tó-

hoz (Szlovénia) kirándult.
A tó kis szigetén található a

„Csodatevõ Madonna” barokk
kegytemplom, ahová 100 lép-
csõn lehetett feljutni. A sziget-
re gondolával jutottunk. Visz-
szaérve Bled várát néztük meg,
amely egy függõleges sziklafal
tetején található, csodálatosan
szép környezetben.

Tõzike dal-
kör

Bledi kirándulás

A Bohinj-i tó után pár ki-
lométeres szerpentin út ve-
zetett el a vadregényes Savica -
vízesés parkolójához. 500 lép-
csõn jutottunk fel a víz-
eséshez, amely a Bohinj-i ta-
vat táplálja és a Száva folyó
eredete.

Emlékezetes kirándulás volt,
sok szép, kellemes élménnyel
gazdagodtunk.

T.J.-né

Emlékezetes kirándulás volt.

22 33

11
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H
ungarikum

H
ungarikum

Telefon:

92/380-037, 30/3358-311

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bér- és kereskedelmi fõzés

– Palackozás

– Kis- és nagykereskedelmi

értékesítés

– Igény szerint cefrebeszállítás

tünk eltûnt emberek keresésé-
ben is. Aztán késõbb szeren-
csére a folyamatos készenlét
nem volt szükséges, hiszen le-
csökkent a betörések, lopások
száma. Jelenleg 23 fõ alkotja az
egyesületet, az új törvény mi-
att változások várhatók. Intéz-
kedési jog híján amolyan hát-
térmunkásként besegítünk,
adatot szolgáltatunk a hatóság-
nak. Nagyon jó a kapcsolatunk
a rendõrségi körzeti megbízot-
tal, az átlagos polgárõrségi fe-
ladatok mellett a helyi esemé-
nyeken, például falunapon, vá-
sárokon Mindenszentekkor is
segítjük egymást. Utóbbi idõ-
pontban azért is fontos a jelen-
lét, mert a temetõknél nagy a
forgalom, az oda látogatók há-
zait, értékeit pedig ez idõ alatt
járõrözéssel óvjuk – említette
meg , az

elnöke.
Vass József annak idején

nyugalmazott nyomozóból vált

Vass József Egervári
Polgárõr Egyesület

Háttérben, de aktívan dolgoznak
Polgárõrök Egerváron

Manapság többnyire csak
forgalmat irányítani, eseményt
szervezni látni az

, de mindez azt bizo-
nyítja, hogy a település nekik
köszönhetõen nyugodt, csen-
des faluvá vált. A régi esetek,
hajszák ma már csak emlék-
ként térnek vissza:

– 2003-ban nagy létszám-
mal indultunk, voltunk har-
mincan is, és akkor éjjel-nap-
pal dolgoztunk. Fogtunk kö-
rözött személyeket, segítet-

egervári pol-
gárõröket

a helyi szervezet elnökévé, s
társaival kezdetek óta bevett
szokása, hogy civil munkájuk-
ból hazaérkezvén pár kört
tesznek a faluban, aztán indul-
nak csak az otthonukba.
Ahogy meséli, a lakosság ke-
veset tud a munkájukról, de
manapság nem állhat meg ide-
gen autó úgy Egerváron, hogy
arról ne tudjanak. Az egyesület
tagságát fõként középkorúak
alkotják, de szerencsére agili-
sak a fiatalok, akikkel folyama-
tosan bõvül a csoport. A felvé-
telhez tesztet kell kitölteni, és
a „faluvédõk” évközben is ké-
pezhetik magukat.

– Sajnos az önkormányza-
ton kívül senkitõl nem kapunk
támogatást, viszont a munkán-
kat a hivatalnál egy új iroda is
segíti. Az egyesület helyiségé-
be mindenkinek hetente aján-
lott betérnie, ahol megtekint-
heti a havi szolgálatvezénylést,
híreket, tudnivalókat. A felsze-

relés tekintetében érdekes do-
log az igazolvány, amit már há-
romszor cserélni kellett, de jö-
võre már az okmányirodában
állítják ki. Szintén gyakran vál-
tozik az egyenruha, ami talán
most már végre országosan
egységes lesz. A rádiós rend-
szer helyett mi walky-talky-t
használunk, ami tökéletesen
kiszolgál bennünket a 2-3 ki-
lométeres körzetben. Forga-
lomirányításhoz vannak táblá-
ink, éjszakára lámpáink, autós
járõrözéshez viszont mindenki
a saját autóját használja – tud-
tuk meg a munka hátterérõl.

A szomszéd településekkel
nagyon jó a kapcsolat, ezt bi-
zonyítja, hogy a közös prog-
ramok mellett rendszeresen
megrendezik a foci vándorku-
pát, melyen novemberben újra
megmérkõznek

és Eger-
vár csapatai.

Nagypáli, Vas-
boldogasszony, Gõsfa

Pataki Balázs

Vass József: – Mára nyugodt-
tá vált a falu.

Az idei szüreti felvonulást
október 6-án rendeztük

. Nagyon szép õszi napsü-
tésben gyülekeztünk a falu vé-
gén. Ahogy egybegyûlt a csa-
pat, a kisbíró már bele is fo-
gott a mondandójába. Elsorol-
ta, hogy mi minden történt eb-
ben az évben eddig.

A szüreti felvonulók mene-
te hosszú és nagyon színes
volt. Elöl tíz gyönyörû paripa,
a sorban követte õket a bíró és
bíróné hintója, majd a cigány
vajda és rajkói szekere. Aztán
az almáskertekben használt

Lakhe-
gyen

Vidám õszi mulatság Lakhegyen
konténerekben a sok óvodás,
iskolás. Hangos zsivajukkal
tudtára adták a falu népének:
itt az õsz, a szüret ideje! A fel-
vonulók sorában még számos
traktor, kisgép következett fel-
díszítve.

Finom gesztenyét kaptunk
és

köszönhetõen, de
hullott a sok toll is az asszo-
nyok kosarából! Jósolásra a ci-
gány lányok vállalkoztak, per-
sze csak annak, aki kérte. A
szüreti felvonulás a község mû-
velõdési házánál ért véget.

Buday Józsinak Takács
Karcsinak

Kint a szabadban még lovagol-
hattak a gyermekek kedvük
szerint.

Hosszú volt az út, elfáradt
mindenki rendesen. Jól esett
a zsíros kenyér, a pogácsa és
a sok-sok gyümölcs. A napot

vidám zenével, énekléssel
zártuk.

Köszönjük mindenkinek a
felvonuláson való részvételt. A
hagyomány továbbra is fenn-
marad Lakhegyen!

U.K.

Ötletekbõl sem volt hiány.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,

fax: 92/596-937,
e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
A TÁMOP 3.1.7 projekt a hálózati tanulás elterjesztését tûzte ki célul, pályázati lehetõséget nyújtott mintaadó tartalmat biztosítani képes
iskolák és óvodák számára.
„A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékû, mûködésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai
gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkezõ és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes közoktatási intézmény. A referencia-
intézmények a közoktatás fejlesztésének minõsített bázisai lesznek.”
Az EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kht. intézményegységeinket külön-külön is elõminõsítette és alkalmasnak tartotta, hogy
megkezdjük a felkészülést a referencia intézményi feladat ellátására, amelyet egy minõsítési folyamat zár le a projektidõszak végén.

Csertán Sándor
Általános Iskola és Óvoda

RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ:
Intézményünk a Csertán Sándor Általános Iskola és Óvoda négy intézményegységének
– az Alsónemesapáti Általános Iskola „Várunk a Csertánsuliban” Nyitott referenciaintézményi modell az Alsónemesapáti Általános Iskolában
a Nemesapáti Általános Iskola „Várunk a Csertánsuliban” Nyitott referenciaintézményi modell a Nemesapáti Általános Iskolában
a Maci Óvoda „Várunk a Maci Óvodában” Nyitott referenciaintézményi modell Alsónemesapátiban
a Vackor Óvoda „Várunk a Vackor Óvodában”Nyitott referenciaintézményi modell Nemesapátiban
c. pályázatait az Európai Szociális Alap támogatásra érdemesnek ítélte.
Támogatás aránya: 100 %. A megvalósítás 2012.03.01 és 2012.10.31. között zajlott. Pályázatainkban vállaltuk, hogy a projekt szakmai
eredményeit a megvalósítás befejezésétõl számított 5 évig fenntartjuk.

A négy intézményegységi projektünk legfontosabb célkitûzése, hogy referencia intézményként folyamatosan és differenciált kínálattal mintákat
szolgálhassunk a hálózati tanulási folyamathoz.
A pedagógusok felkészítését továbbképzések és különbözõ felkészítések szervezésével biztosítottuk iskolai intézmény-egységeinkben 7-7
pedagógus, míg az óvodai intézmény-egységeinkben 2-2 óvoda pedagógus bevonásával.
Projektjeink megvalósulása támogatta azt a szakmapolitikai célt, hogy országos referenciaintézményi hálózat jöjjön létre. Intézményegységeink
intézményi fejlesztési tervük alapján felkészültek nevelési-oktatási gyakorlatuk továbbadására, elterjesztésére, megismertetésére, ezzel segítve
más közoktatási intézmények értékelvû szakmai fejlesztõ tevékenységét. Folyamatos és differenciált kínálattal mintákat szolgáltattunk a hálózati
tanulási folyamatához. Közremûködünk az intézmények nagyobb közössége számára szervezett szakmai mûhelyek tartalmi kínálatának
biztosításában és megvalósításában. Kidolgozott jó gyakorlatunkat felkínáljuk a velünk együttmûködõ intézményeknek. Együttmûködési
megállapodások születtek intézményekkel, szakmai szolgáltatókkal. Az együttmûködések hosszú távúak, amelyek egyben biztosítják a folyamatos
fejlesztést is és állandó innovációra késztetik nemcsak a projektmegvalósítókat, hanem a nevelõtestület minden tagját is.

A projektben érintett intézményegységek:
Óvodák:

Vackor Óvoda
„Várunk a Vackor Óvodában”
Nyitott referenciaintézményi
modell Nemesapátiban

Projekt és intézmény neve

Maci Óvoda
„Várunk a Maci Óvodában”
Nyitott referenciaintézményi
modell Alsónemesapátiban

Projekt azonosító

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0094

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0098 2.400.000 Ft.

Támogatási összeg

2.400.000 Ft.

Referencia területek:
• A kompetencia alapú nevelési, oktatási, programot átfogóan,mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely
• Befogadó pedagógiai gyakorlat /integrációs pedagógiai program alkalmazásában mintaadó intézmény, referenciahely

Iskolák:
Projekt és intézmény neve Projekt azonosító Támogatási összeg

Alsónemesapáti Általános Iskola
„Várunk a Csertánsuliban” Nyitott
referenciaintézményi modell az
Alsónemesapáti Általános Iskolában

Nemesapáti Általános Iskola
„Várunk a Csertánsuliban” Nyitott
referenciaintézményi modell a
Nemesapáti Általános Iskolában

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0096

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0095

3.000.000 Ft.

3.000.000 Ft.

Referencia területek:
• A kompetencia alapú nevelési, oktatási, programot átfogóan, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely
• Befogadó pedagógiai gyakorlat /integrációs pedagógiai program alkalmazásában mintaadó intézmény, referenciahely
• Új típusú felsõoktatási gyakorlóhely, partnerintézmény, mely a modernizáció területein szervezeti kultúrája és módszertana szempontjából

mintaközvetítõ.

Csertán Sándor Általános Iskola és Óvoda
Cím: 8924 Alsónemesapáti,Kossuth Lajos út 23.
Email: csertan.sandor@gmail.com
www.ujszechenyiterv.gov.hu
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A XIX. század közepén,
homokkõbõl készülhetett az

temetõben lévõ ve-
zérkereszt. Az eltelt majd' más-
fél évszázad alatt többször fel-
újították a temetõ bejáratától
pár méterre lévõ keresztet.

Legutóbb, a napokban ka-
pott „új ruhát” a homokkõ-ke-
reszt. A községbõl elszárma-
zott , a kö-
zelmúltban – saját erejébõl –,
fogadalmi ajándékként javítot-
ta és újította fel az alibánfai
temetõ vezérkeresztjét.

alibánfai

ifj. Kovács Ernõ

Megújult a vezérkereszt

Góth Miklós
Szijártó Jó-

zsef
dr. Steier József,

felajánlása alap-
ján október 11-én,

Egervár község polgár-
mestere és a
Sunwo Zrt. vezérigazgatójának
jelenlétében elültetésre került
a falu központjában az elsõ
smaradgfa.

A smaragdfa fajhibrid, a
Sunwo Zrt. által jegyzett tudo-
mányos újdonság, amely kü-
lönleges tulajdonságai révén
akár a rossz, homokos, szerves
anyagban szegény, nehézfé-

Smaragdfa ültetése Egerváron

mekkel fertõzött, hamuval ke-
vert talajon is megél és hihe-
tetlen gyors gyarapodásra ké-
pes. Erõs gyökérzete megköti
a talajeróziót. Kiváló minõsé-
gû, világos, görcs-mentes fa-
anyagával kitûnõen alkalmas
bútor, hangszer, hordó, csónak
készítésre, illetve erõs hõszi-
getelõ tulajdonságával rönk-
ház építésre. Tölcsérszerû gyö-
nyörû virága vanília illatú, na-
gyon jó mézelõ, s a ház kör-
nyékének is dísze lehet.

1982 nyarán nagy fába vág-
ta fejszéjét a falu, és a lakosság
összefogásának köszönhetõen
harmincegynéhány gyerkõccel
elindulhatott

a térség egyik legszebb
óvodája. Az intézmény a rend-
szerváltás után az iskolával kö-
zös egységbe lépett, 2006-ban
felvette a nevet.
Az elsõ évek óvodásai manap-
ság már saját csemetéiket kí-
sérik az intézménybe, mely
mára fennállásának kerek év-
fordulójához ért. Ez alkalom-
ból az elmúlt három évtized
óvodásai, óvónõi, dajkái, dol-
gozói és az intézményt fenn-
tartó önkormányzat meghitt
ünnepség keretében tartotta
október 19-én a Maci Óvoda
30. születésnapját. Erre az al-
kalomra az intézmény jelenle-
gi „lakói” is külön készültek,
akik az óvoda díszítése mellett
mindenki arcára mosolyt csal-
tak vidám mûsorukkal.

Az ünnepség alatt a

intézményegység ve-
zetõje, mondott
köszöntõt, emlékezett vissza az
elmúlt évekre, aki települési
munkáját annak idején óvónõ-
ként kezdte. Az óvoda vezetõ-
je,
megköszönte mindenki segít-
ségét, aki az elmúlt évek alatt
valamilyen formában is hozzá-
járult az intézmény mûködésé-
hez. A kezdetektõl az intéz-
ményben szorgoskodó óvónõ-

Alsónemesapáti-
ban

Maci Óvoda

Cser-
tán Sándor Általános Iskola
és Óvoda

Szabó Katalin

Kremznerné André Ildikó

30 éves az apáti Maci Óvoda
re manapság is sok felnõtt
gondol vissza jó szívvel, akik
itt tették meg elsõ lépéseiket a
közösségi életbe.

polgármester kifejtette,
az önkormányzat mindig kiállt
az intézményeiért, s kihangsú-
lyozta mekkora elõny, hogy a
gyerekek helyben járhatnak
óvodába, iskolába, s így szoro-
sabb kötelék fûzi õket szülõ-
falujukhoz is. Az ünnepségen
Kremznerné André Ildikó a
település képviselõ-testületé-
tõl az elmúlt harminc év mun-
kájának elismeréséül

részesült,
majd külön köszöntötték az
apáti szülõk, és vidám szertar-
tás keretében tiszteletbeli alsó-
nemesapáti lakosnak fogadták.
A bensõséges hangulatú ün-
nepségen az óvoda falain az
egykori évfolyamok névsorai,
képei emlékeztettek arra, hogy
az óvoda fennállása óta hány
generációt nevelt ki. Az intéz-
ményt kinõtt felnõttek egykori
nevelõikkel együtt találgatták
egymás óvodai jelét és idézték
fel a régi emlékeket.

– Nagyszerû csapat volt itt
és jókora lakossági összefogás
kellett annak idején az óvoda
elindításához. Azon a nyáron a
falu java és az összes kolléga a
felszerelésen dolgozott, hogy
idõben el tudjunk indulni. An-

Balaton Jó-
zsefné

Alsóne-
mesapátiért Díjban

nak idején nagyon szerettem
volna óvónõ lenni, és a körül-
mények furcsa alakulása foly-
tán akkor itt Alsónemesapáti-
ban egybõl vezetõ óvónõként
kezdtem a hivatást. Egy na-
gyobb városi intézménnyel
össze sem lehet hasonlítani az
ittenit, melynek van egy vará-
zsa, romantikája. Az iskolával
való egyesülés mindkét intéz-
ménynek kedvez, több közös
programot, pályázatot tudunk
együtt megvalósítani. Az óvo-
da névválasztásával példaké-
pemnek, Rózsi néninek adó-
zunk, akinek a macik a kedven-
cei. Az elmúlt évekbõl szívesen

gondolok vissza az alapítványi
bálokra, a tíz évvel ezelõtti ju-
bileumra, a mostani alkalom
pedig biztosan feledhetetlen
lesz – emlékezett vissza Kremz-
nerné André Ildikó

Az ünnepség másnapján „Ge-
nerációk egymás között” cím-
mel tartottak foglalkozásokat a
település lakosainak. A családi
közösségek megerõsítése céljá-
ból a szervezõk változatos prog-
ramokat kínáltak a községben
és környékén élõknek.

A www.zalatajkiado.hu kép-
galériájában további fotók lát-
hatók a jubileumi eseményrõl.

.

Pataki Balázs

Az óvodások is mûsorral készültek a jubileumra.
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Zalaegerszeg

Nagykanizsa

Keszthely

Hévíz

Lenti

Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

Kossuth L. u. 43.
Tel.: 83/511-231

Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
ADVENTI ÉS KARNEVÁLI

AJÁNLATAI

Keresse további egynapos adventi programjainkat is!

PRÁGA

ZAKOPANE - KRAKKÓ

BÉCS SCHÖNBRUNNI KASTÉLY

SALZBURG

LJUBLJANA

POZSONY- KITSEE CSOKIGYÁR

MÁRIAZELL

VELENCEI KARNEVÁL

MARIBOR - PTUJI KARNEVÁL(busójárás)

www.zalavolan.hu/utazási _iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716
Keszthely: 83-511-231 Hévíz: 83-540-399

Lenti: 92-551-061

Nov. 30 - Dec . 2. 34.900 Ft/fõ

Dec. 7-9. 35.900 Ft/fõ

Dec. 1., 9., 15. 5.700 Ft/fõ

Dec. 8. 9.100 Ft/fõ

Dec. 22. 7.900 Ft/fõ

Dec. 22. 6.900 Ft/fõ

Dec. 16. 7.000 Ft/fõ

2013. Febr. 1-3. 32.900 Ft/fõ

2013. Febr. 9-10. 26.500 Ft/fõ

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden

részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve
30/378-4465.

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465

e-mail: zalataj@zelkanet.hu


