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2010-ben
egy olyan fejlesz-

tést kezdeményezett, amely év-
tizedek óta váratott magára.
Szerették volna visszaállítani a

Egervár Önkor-
mányzata

Ismét a régi fényében pompázik
Felavatták a várkastélyt Egerváron

település várkastélyának régi
pompáját és a mûemlék épü-
letnek fenntartható mûködést
biztosítani. A kivitelezési mun-
kálatok 2012 júniusában kez-

dõdtek el és november 16-án
immáron hivatalosan is meg-
nyílt Egerváron a

. A Min-
dennapi élet a késõ reneszánsz
várkastélyokban címû vármeg-
újító projekt élményturiszti-
kai, színházi, kulturális, okta-
tási és látogatóközponti sze-
reppel ruházta fel a térség ki-
emelkedõ mûemlék épületét.
A teljes felújítás ezidáig több
mint 638,5 millió forintot tett

Nádasdy-
Széchényi-Várkastély és Rene-
szánsz Látogatóközpont

ki, melynek 7 százalékát saját
erõbõl, közel tizedét a Belügy-
minisztérium önerõ alaptámo-
gatásából, több mint 83 száza-
lékát uniós támogatásból fe-
dezték. Az ünnepség kezdetén
elõbb színmûvész
szavalata hangzott el, majd

Egervár pol-
gármestere szólt a megjelen-
tekhez.

– Aki nem ismeri a múltját,
annak nincs jelene. Jelen nélkül

Benkõ Péter

Szijártó József,

Szijártó József, dr. Hende Csaba és Manninger Jenõ vágta át
az avatószalagot.

Élve: Hasítva:

Ugyanitt négyesmentes állományból

25-30 kg-os malacok eladók!

500 Ft/kg 680 Ft/kg

Ár: 700 Ft/kg

Érdeklõdni: 30/478-6485 • Zalaszentiván

Minõségi hússertések eladók

Kilencvenkettõ esztendeje
(1921-ben), hogy lebontották a
régi, 1750-es években épült,
bizony már-már életveszélyes-
sé vált templomot

. Újat építettek, igen
nagy-nagy összefogással, azon-
ban az idõ vasfoga annyira meg-
rongálta a templomot, hogy az
elmúlt években már többször
is végeztek kisebb-nagyobb
felújításokat: a közelmúltban a
tetõszerkezetet cserélték ki.

A község templomát már
1292-ben említik, a templom –
és a község Keresztelõ Szent
János pártfogása alatt állott ak-
kor, és most is. A

által meghirdetett Hit
Éve zárónapján

veszprémi érsek-metropo-
lita látogatott el a községbe, és
celebrált szentmisét azon alka-
lomból, hogy a helyi önkor-

Zalaszent-
ivánban

XVI. Benedek
pápa

dr. Márfi Gyu-
la

mányzat és a zalaszentiváni egy-
házközség közös munkájának
eredményeként kívülbelül meg-
újult a plébánia-templom.

A templomban szigetelés-
és a vízelvezetés hiánya miatt
sokszor „sírtak a falak”, belül-
rõl nedvesedett az épület.
Ezen problémák kiküszöbölé-
sére pályázatot nyújtottak be, s
a Leader-pályázaton eme mun-
kálatokra 12 millió forintot
nyertek. A további hat és fél
millió forintot adományokból
fedezik. A napokban az Inter-
Alp Kft. munkatársai befejez-
ték a munkálatokat, a megla-
zult vakolatot javították, szí-
nezték; s megoldották a temp-
lom körüli vízelvezetést.

A templomba belépõ érse-
ket , a zalaszent-
iváni egyházközség világi elnöke

Pem István

Templomszentelés Zalaszentivánon
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(Folytatás az 1. oldalról)

Ismét a régi fényében pompázik
Felavatták a várkastélyt Egerváron

pedig nincs jövõ. A látoga-
tóközpont az itt élõk számára
egyaránt jelenti a múltat,
hiszen a település történeté-
nek szerves része. Jelen idõ-
ben újjáéled általa az idegen-
forgalom, munkahelyek léte-
sülnek, és régi pompájában
csodálhatjuk meg ezt a lenyû-
gözõ épületet, amely ismét
messze viszi Egervár hírét –
szólt a településvezetõ.

Szijártó József emlékezte-
tett a felújítás elõtti idõszakra,
mikor szembesültek azzal, hogy
az ismét elindított nyári szín-
házi estékhez szebb épület il-
lik. Az állami tulajdonú, me-
gyei kezelésben lévõ épület ke-
zelõi jogát átkérték, és az ön-
kormányzat pályázott a felújí-
tásra. Az alig 1100 lelket szám-
láló település így nagy felada-
tot vállalt be. Sikeres elbírálást
követõen, a Nyugat-dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynök-
séggel 2010 augusztusában al-
áírt támogatói szerzõdéssel
megkezdõdött a munka. A fel-
újítást a végezte, s
mellette sok beszerzési, kivite-
lezési munkát kellett megolda-
ni. Az épület fûtése megújuló

ZÁÉV Zrt.

energiák igénybevételével, geo-
termikus hõszivattyús rendszer
mûködtetésével valósult meg.

, a
elnöke ki-

emelte, hogy a megye életében
is fontos esemény a várkastély
megújulása, s szemléltette az
augusztusban kiadott Zala me-
gye megújított értékei kiad-
ványt, melyben az egervári
épület is az Új Széchenyi Terv
keretében megvalósult területi
fejlesztésként szerepel.

– A történelemben fontos
szerepe volt az egervári vár-
nak, mely a nyugati határszél
egyik végváraként 150 évig
szolgálta a Habsburgok vezette
Magyar Királyság biztonságát.
Ennek köszönhetõ, hogy ez a
tájegység megszakítás nélkül
lakott volt, és nem kellett újra-
telepíteni, mint a keleti része-
ket. Az egykori végvári harcok
helyén hatalmas, országosan
jelentõs alkotás jött létre. So-
kan dolgoztak azon, hogy az
épület megújuljon, de holnap-
tól kevésbé látványos feladat
következik, fenn kell tartani,
mûködtetni kell az intézményt.
Ezeket csak együtt tudjuk meg-
oldani, s ahogy a létrehozás-

Manninger Jenõ Zala
Megyei Közgyûlés

ban, úgy ezekben a feladatok-
ban sem fog Egervár egyedül
maradni – taglalta

honvédelmi miniszter,
aki a Szeged mellõl a Vas me-
gyei Oladra települt õsei elbe-
széléseibõl ismerte a vár védel-
mi szerepét. A tárcavezetõ a
jelenkor történései kapcsán
kitért arra is, hogy 2010 tava-
szán Európában Görögország
mellett Magyarországnak is ál-
lamcsõdöt jósoltak. Magyaror-
szág a sokak által támadott
más utat választotta, de az erõ-
feszítéseknek köszönhetõen
mára történelmi mélységû, 1
százalék alatti az infláció, az
ipari termelés 5,5 százalékkal,
a gazdasági növekedés (GDP)
1,7 százalékkal magasabb, mint
egy éve.

Beszédében
projektmenedzser kiemelte:
Kelet-Közép Európában ko-
moly feladat turisztikailag von-
zóvá tenni a várkastélyokat. A
történelem viharai során csak
egy kastély, két-két kúria és
palota maradt meg az eredeti
bútorzattal és berendezési
tárgyakkal. Az országban 1200
kastély és 4800 kúria teljes bú-
torzata a német és szovjet csa-
patok által tûnt el. Egerváron
az utolsó tulajdonos – hat má-
sik uradalma mellett – az épü-
letet eleve magtárként haszno-
sította.

– A pályázatnál a tervezési
folyamatok során abból indul-
tunk ki, hogy mi az a vonzerõ,
amivel ez a kastély rendelke-
zik. 1288-as említés szerint az
épület alatt az Árpád-korban
vár állt. Egy olyan több lábon
álló tematikát dolgoztunk ki,
melyben a vár élményturiszti-
kai, színházi, kulturális, oktatá-
si, látogatóközponti funkciót
kapott. A történelmi Magyaror-
szág területén 60 hasonló tí-
pusú négy sarokbástyás rene-
szánsz várkastély volt, amibõl
egyedül az egervári található
hazánk mai területén. Az egyik

dr. Hende
Csaba

dr. Virág Zsolt

kiállítás ezeket az épületeket
mutatja be. A vár legutóbbi
felújítása 40 évvel ezelõtt feje-
zõdött be, de remélhetõleg gaz-
daságos mûködtetéssel nem
kell megint ennyi idõt várni a
következõ fejlesztésekre.

Az avatóbeszédeket követõ-
en az udvaron a nemzeti színû
szalag átvágásával jelképesen
is újjáavatták a várkastélyt. Az
épület 20 állomásból álló láto-
gató-útvonalát egy okostelefo-
nos, hanggal kísért alkalmazás
segítségével bárki bejárhatja,
így tettek az avatóünnepség
részvevõi is. A fejhallgatón el-
hangzó idegenvezetés magyar
mellett angol, német és szlo-
vén nyelven is hallgatható, a
különbözõ termekben a láto-
gató megismerkedhet a rene-
szánsz kor étkezési kultúrájá-
val, viseletével és a szakállas
puskák használati módjával is.
A várkastély ma már állandó és
idõszaki kiállításokkal, rene-
szánsz és barokk bútorokkal,
csillárokkal, rokokó kályhával,
számos korhû tárggyal, maket-
tekkel büszkélkedhet. Élmény-
számba megy a reneszánsz ját-
szóház és a tapintható tárlat és
további tervek között szerepel
zalai és környékbeli mûvészek
kiállítása is. Számos látogatót
csábíthat ide az ország legré-
gebbi, 1970-tõl mûködõ sza-
badtéri várszínháza, mely jövõ
nyáron kibõvült nézõtérrel át-
helyezett színpaddal, megújult
hangzással indul újra. A közel-
múltban elnyert új pályázat
eredményeként korszerûsítik
a közeljövõben a konyhát, az
épület második emeletén kor-
hû szálláshelyeket alakítanak
ki, a kastély parkolója mellett
megálmodott rendezvénytér
pedig az évszakokhoz kapcso-
lódó fesztiválok, koncertek, vá-
sárok színhelye lesz.

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

Pataki Balázs

Fejhallgatón is hallgatható a tárlatvezetés.

Állandó napirendi téma ha-
zánkban a rezsicsökkentés.
Csûrhetik-csavarhatják a témát
az ellenzéki pártok, egyetlen
dolgot senki sem vonhat két-
ségbe: az elmúlt néhány évti-
zedben nem volt arra példa,
hogy nem növekedtek, hanem
csökkentek az alapvetõ szolgál-
tatási díjak. Errõl beszélget-
tünk zalai ország-
gyûlési képviselõvel.

– A kormánynak továbbra
is eltökélt szándéka, hogy se-
gítsen az embereken, a csalá-
dokon. Példátlan, hogy általá-
nos áremelkedés nélkül kezdõ-
dött a 2013-as esztendõ –
mondja a fideszes képviselõ.

– Ha összehasonlítjuk az
uniós országokban a fizetése-
ket és az alapvetõ szolgáltatási
díjakat, sajnos hazánkban volt
az egyik legrosszabb arány. Jo-
gos volt a polgárok elvárása a
kormánnyal szemben, hogy
ezen változtasson.

– Az elsõk voltunk Európá-
ban, akik a bank- és válságadót
megléptük. Nem volt könnyû
dolog, hiszen hatalmas multi-
nacionális cégek, nagy bankok
érdekeit sértettük. Mindezt

Vigh László

– Mi volt a rezsicsökkentés
alapötlete?

– A folyamat nem állt meg,
hiszen újabb rezsicsökkenté-
sekre került sor…

Erre nem volt még példa

azonban a magyar emberek,
családok érdekében tettük. A
folyamatnak nincs vége, de
természetesen tudjuk, hogy
nem lehet „kifeszíteni” a szol-
gáltatókat, vagyis meg kell ta-
lálni azt a határt, ahol még mû-
ködik a rendszer.

– Véleményem szerint a
hulladékszállításnál. Rendkívül
összetett a helyzet, de itt is
megoldást kell találnunk és
sok helyen már találtunk is.

– A szolgáltatások melyik
ágánál bonyolult igazán a
helyzet?

Vigh László
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Gõsfán

Mercy Együttes

Rozmaring Tánc-
csoport

igyekeznek egész
évben gondoskodni a telepü-
lés szép kort megélt lakosairól.
Évente a Szent Márton napi,
novemberi búcsút követõen
két hétre, szombaton tartják az
idõsek napját, mely mindig tar-
talmas beszélgetésekkel, mula-
tozással telik. Idén november
23-án már a huszadik nyug-
díjas találkozót tartották, me-
lyen meglepetés vendégként
elõször a órás
mûsorának tapsolt a közönség,
majd a helyi

lépett színpadra.

Jubileumot ültek Gõsfán
– Hagyománnyá vált, hogy

évente egy alkalommal össze-
jövünk, hogy kifejezzük hálán-
kat, tiszteletünket, megbecsü-
lésünket és szeretetünket azok
iránt, akik hosszú, munkában
eltöltött évek után köztünk
töltik megérdemelt nyugdíjas
éveiket. A szeretet napján a
szeretetrõl szóló gondolatok-
kal köszöntöm önöket. Kívá-
nok nagyon jó egészséget,
hosszú boldog életet és érez-
zék környezetük figyelmét,
családjuk szeretetét. – szólt az
önkormányzat nevében Far-

kas Tiborné

Korcz Dorina, Molnár
Evelin Gáspár Karolina

Lakhegyi Daloskör

vasboldogasszonyi
hölgyek

Bohém NagyZsolo

polgármester az
egybegyûltekhez.

A délután hátralévõ részé-
ben

és
verseket adtak elõ, színpadra
lépett a és
spanyol tánccal szórakoz-
tattak a

. Az önkormányzat az
idén is vacsorával kedveske-
dett a jelenlévõknek, az esté-
be nyúló mulatsághoz a talp-
alávalót
szolgáltatta.

– Hetven fõt hívtunk meg,
s negyvenen tudtak eljönni.
Minden évben köszöntjük az
alkalomhoz közel ünneplõ
névnaposokat, idén az Emmák
és a Katalinok kaptak virág-

csokrot. Két 90 éves lakossal
büszkélkedhetünk,

tavaly decemberben,
pedig idén jú-

niusban köszöntöttük. 13 házi
gondozottunk van, év közben
a falugondnok és szociális
munkásunk segíti az idõseket.
A gyógyszerfelíratás és kiváltás
így a nehezen közlekedõknek
sem okozhat gondot, mûködik
a szociális étkeztetés és segí-
tünk a ház körüli teendõkben
is – árulta el ,
aki polgármesterként idén a
tizenhetedik nyugdíjas találko-
zót szervezte meg.

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

Szántó Ró-
bertnét
Déri Ignácot

Farkas Tiborné

Pataki Balázs

Vidám mûsorral fogadták az idõseket.

köszöntötte, s beszédét ezen
imádsággal zárta: Köszönöm,
Uram, hogy hitet adtál: Mélyet,
komolyat, élõt és szépet, Mert
így az élet minden kínja Égbe
húzó, szent ígéret.

Krisztus Király vasárnapi
szentmise bevezetõ részében
Márfi Gyula érsek áldást kért,
majd megtömjénezte és szen-
teltvízzel meghintette a temp-
lom falait.

Homíliájában Márfi Gyula
érsek Dávid királyhoz hasonlí-
totta Jézust, aki nemes szívû
volt ellenségeivel szemben. Ki-
rály volt Dávid, aki sohasem
volt elszédülve hatalmától, volt
benne alázat, amelyet Krisztus
Királyban is megtalálunk. Sze-
retjük Krisztus Királyt, mert õ
is alázatos volt, kisgyermek-
ként jött közénk, aki gazdagsá-
ga ellenére értünk szegény
lett. Feláldoztatott, és kiszol-
gáltatott, beállt a Jordánba a
bûnösök közé, példát adott a
szeretetrõl. Fölemelte a szavát,
a szegények a kicsinyek érde-
kében is. Szeretjük azért is,
mert a kereszten megbocsátott
és mennyországot ígért a jobb
latornak, egy mindent elvesz-
tett szegény-legénynek.

Az eucharisztia liturgiáját
és a szentáldozás szertartását
követõen pol-Dormán Miklós

gármester köszöntötte a jelen-
lévõket, és elevenítette fel a
munkálatok pillanatait.

Elmondta, évekkel koráb-
ban megfogalmazódott már az
az igény, hogy a templomot
kívül-belül felújítsák. A temp-
lom belsõ része, lábazati szin-
tig teljesen megújult, akárcsak
a külsõ. A legnagyobb munka
a vízelvezetés megoldása volt.
A templom így újra ékessége
lett a községnek. Majd köszö-
netet mondott mindazoknak,
akik tevékenyen részt vettek
akár munkájukkal, akár ado-
mányaikkal a templom felújítá-
sában. Majd jelezte, hogy az
önkormányzat továbbra is tá-
mogatja az egyházközséget
minden beruházásban.

Ezt követõen
, a Zala Megyei Közgyûlés

elnöke szólt az ünneplõkhöz:
– Nagy ünnep ez, mert ezt

az alkotást egy közösség hozta
létre. Egy település életében
ez a legfontosabb, hogy legyen
a közösségnek teremtõ ereje.
Zala megye települései sajnos
nincsenek elõnyös helyzetben,
hiszen a pénz sokfelé, a na-
gyobb városokba áramlik. Mind-
ezek ellenére jó Zala megyé-
ben élni!

A megyegyûlés elnöke szólt
arról, hogy a kormánynak kész
terve van arra, hogy a kisebb

Manninger
Jenõ

településeket jobb helyzetbe
hozza, és mindig lesz arra pénz,
hogy környezetünket szebbé
tehessük. Ünnepi beszédét
Kölcsey Ferenc szavaival zárta
Manninger Jenõ: „Többször
mondám, az élet fõ célja – tett;
s tenni magában vagy mások-
kal együtt senkinek sem lehe-
tetlen. Tehát tégy! S tégy min-
den jót, ami tõled telik, s min-
denütt, hol alkalom nyílik; s
hogy minél nagyobb sikerrel
tehess, lelkedet eszközökkel gaz-
dagítani szüntelen igyekezzél.”

Az ünnepség ezt követõen
az általános iskola énekkará-
nak mûsorával folytatódott,
majd ketten is emléklapot, il-
letve a falu szülöttjének, Her-

ceg Lajosnak

Szakos Zsolt

Tõzike Népdalkör

H.L.

keze munkáját
dicsérõ ajándéktárgyat, festett
tányért vehettek át Sömenek
István plébánostól.

egyházi képvi-
selõ-testületi tag példaadó mun-
kája elismeréseként, Dormán
Miklós polgármester a temp-
lom felújításában végzett ki-
emelkedõ munkájáért része-
sült „Hit Éve” kitüntetésben.

A Má-
riás-éneke után, a záróáldást
követõen, a magyar és a pápai
himnusz közös eléneklésével
ért véget a templomszente-
lési fõpapi istentisztelet Za-
laszentivánban, Krisztus Király
ünnepén.

Márfi Gyula érsek celebrált szentmisét a felújított templomban.

(Folytatás az 1. oldalról)

Templomszentelés Zalaszentivánon
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Családias volt a hangulat
azon a „Mesemondó délutá-
non”, ami a

volt október 26-
án, szombaton. A gyerekek me-

Nagypáli Közös-
ségi Házban

Mesemondó délután Nagypáliban
sével és verssel készültek erre
az alkalomra.

Az itt elõadott mûveket a
kistérségi vers-, próza és mese-
mondóversenyen is bemutattak.

Jó fõpróba volt a kistérségi versenyre.

Az
évrõl évre õsz-

szel tartja vers-, próza- és me-
semondóversenyét, melynek
idén november 9-én

adott helyet. A prog-
ram nem vesztett népszerûsé-
gébõl és zsúfolásig megtelt a
rendezõ település faluháza és
környéke. A versengõk két te-
remben álltak elõ produkció-
jukkal, akiket , a
Deák Ferenc Megyei Könyvtár
igazgatója és

könyvtáros, illetve
elõadómû-

vész, tanár
és menedzser
alkotta zsûri értékelt.

– A gyerekek évrõl évre so-
kan vannak, örömteli, hogy új-
ból elõtérbe került a hagyo-
mányõrzés, hiszen a vers- és
mesemondás is bizonyos fokig
a magyarság tükrözõdése. Jó
érzés felnõtt szavalókkal talál-
kozni, akik levetkõzik gátlásai-
kat, újra a közönség elé állnak
és elõadnak. Fontos a pedagó-
gusok felkészítõ szerepe. Idén
széles skálán válogattak a részt-
vevõk a versek között. Éppen
ezért nehéz volt összehasonlí-
tani egy Petõfi Sándor és egy
Garai Gábor verset – mondta
Hegedûs Erzsébet zsûritag, aki
elárulta, hogy a legidõsebb
versenyzõ 46 évesen állt a kö-
zönség elé.

Felnõtt kategóriában
(Petõmihályfa)

és (Nemes-

Észak-Nyugat Zalai Kis-
térségi Társulás

Alsóne-
mesapáti

Kiss Gábor

Sebestyénné Hor-
váth Margit
Hegedûs Erzsébet

Gyenese Viktória
Vásár Mariann

Tóth-
né Bodó Anita

Horváth László

Mûkedvelõk seregszemléje Alsónemesapátiban
Népszerû a kistérségi vers- és mesemondóverseny

apáti) sorrend alakult ki. Az if-
júságiaknál (Póka-
szepetk) végzett az élen

(Pókaszepetk) és
(Alsónemesapá-

ti) elõtt. Az általános iskola fel-
sõ tagozatosai között

(Nemesapáti) az elsõ,
(Alsónemes-

apáti) második,
(Kemendollár) és

(Pókaszepetk)
a harmadik helyen végzett. Az
alsó tagozatos vers kategóriá-
ban (Petõmihály-
fa) érdemelte ki az elsõ helyet,

(Zalaszentiván) és
(Kemendollár)

második, (Al-
sónemesapáti) és
(Alsónemesapáti) harmadik he-
lyezést ért el. Az alsó tagozatos
mesemondók között elsõ lett

(Nagypáli) és
(Vasboldogasz-

szony), második helyet ért el
(Zalaszentiván)

és (Alibánfa), harma-
dik helyen zárt

( Zalaszentiván).
A versengõk között külön-

díjakat is kiosztottak, melyet a
mesemondók között

(Lakhegy), a verselõk kö-
zött (Alsónemes-
apáti) érdemelt ki. Mindketten
megkapták a Pannon Lapok
Társaságának felajánlását, a
Breki magazin egy éves elõfi-
zetését.

– Nagyon régóta zajló prog-
ramsorozat ez, melyben öröm-

Tóth Eszter
Ig-

nácz Júlia
Balogh Tibor

Füle Vik-
tória
Bogdán Balázs

Petánovics Nó-
ra Noémi
Szalai Bianka

Kele Lóránt

Gaál Gréta
Nyakas Fanni

Köcse Napsugár
Kocsis Vera

Salánki Petra
Hajba Nikolett

Tóth Zsombor
Peti Aida

Móricz Ri-
chárd

Miklós
Péter

Kovács Dóra

teli, hogy évrõl évre nagy ér-
deklõdés mellett zajlik. Talán
az egyik legfontosabb szociali-
zációs tényezõ, amikor együtt
készül tanár, szülõ és gyermek
a versenyre. Többen szoron-
gással, kis beszédhibával is na-
gyon sokat készülnek, hogy
ide kiálljanak, ami értékelen-
dõ. Ezeken a versenyeken is ta-
nulgatják a gyerekek, hogy ké-
sõbb miként fejezzék majd ki
magukat, akár nagyobb közön-

ség elõtt is. A kicsiknél sokszor
kerül elõ Móricz Zsigmond,
Móra Ferenc, a nagyobbak
gyakran választanak Petõfit. So-
kaknak végigkísérjük a fejlõdé-
sét, volt, akit óvodásként hal-
lottunk elõször, ma már isko-
lásként adott elõ – értékelt Kiss
Gábor, a zsûri elnöke.

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

Pataki Balázs

Tóth Zsombor (Zalaszentiván) megmosolyogtatta a zsûrit is.Szépszámú érdeklõdõ kísérte figyelemmel a versengõket.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Fájdalom és döbbenet!
,

község polgármestere már
nincs közöttünk. Halálának
hírére családján kívül meg-
rendült a lakosság, az egész
falu, ismerõsök, barátok, mun-
katársak.

Több cikluson át, 1998.
október 29. napjától folyama-
tosan sokat tett szeretett te-
lepüléséért. Szívvel-lélekkel,
fáradtságot nem ismerve dol-

Frankovics András Kispáli

In memoriam Frankovics András
gozott a falu szépítéséért, az
élhetõbb környezetért, a fej-
lõdésért.

Tele volt tervekkel. Irány-
mutatása, tenniakarása, aktív
részvétele eredményeként
megszépültek a település
közösségi épületei, közterei.
Gondja volt arra is, hogy az
újonnan betelepülõk miha-
marabb otthon érezzék ma-
gukat. Az idõskorúak tisztele-
te nem merült ki csak a kö-
szöntésben. Sajnos kisgyer-
mekeink ismerõs Mikulása-
ként sem csenget már.

A munkában mindig elöl
járt, sokat tett a szüleinktõl,
nagyszüleinktõl ránk hagyott
értékek méltó megóvásáért,
hogy azok a jövõ nemzedékét
is tovább szolgálják, gaz-
dagítsák.

Kedves, vidám, barátságos
modorával mindenkihez meg-
találta az utat. Megértõ, segí-
tõkész volt.

Nyugodj békében, András!

Október 21-én
döntés született a

zalai települések vis maior ké-
relmérõl. Ennek értelmében

önkormányzata a
korábbi hatalmas csapadék
miatt megsérült utak helyreál-
lítására 2 millió 549 ezer forint
támogatást kapott.

Nincs viszont még meg-
nyugtató hír arról, hogy mi
lesz az állami kezelésben lévõ,

belügymi-
nisztériumi

Pethõhenye

a településen átvezetõ közút
mintegy 100 méteres, rendkí-
vül rossz állapotban lévõ sza-
kaszával. Errõl még folynak a
tárgyalások (1. fotó).

Az alig több, mint 400 lel-
ket számláló faluban immár az
ötödik fedett buszmegállót ké-
szítették el. Az új megálló Pet-
hõhenye keleti végén, az

össze-
kötõ úton található (2. fotó).

Alsó-
nemesapátit Alibánfával

Hírek Pethõhenyérõl

November 26-án üléseztek
az

településének
polgármesterei. A megjelentek
elõször a Herold Biztosítási
Bróker Kft. segítségével az ön-
kormányzatok vagyonbiztosí-
tásáról kaptak tájékoztatást,
majd a legutóbbi ülés óta eltelt
idõszak eseményeit értékelték.
Ezzel kapcsolatban házigazda-
ként polgár-
mester elégedettségét fejezte
ki az ren-
dezett térségi szavalóverseny-
nyel kapcsolatban. A jelenlé-
võk megegyeztek abban, hogy
a félreértések elkerülése miatt
a települések gondoskodnak
arról, hogy minden versenyzõ-
jük kapjon jutalomkönyveket.

Az idei év harmadik ne-
gyedéves költségvetését min-
denki elfogadta, és megtárgyal-
ták jövõ évi tervezett költség-
vetési koncepciót. Elhangzott,
hogy

és
kilép a társulásból, to-

vábbá is ezen gon-
dolkozik. , a társu-
lás elnöke elmondta, a kilépé-
sek a költségvetést is befolyá-
solják, de nyitnak új települé-
sek felé is. Hozzátette: a falvak
vezetõségében érdemes lenne
alaposabban átgondolni a kilé-
pési szándékot, mert azzal

Észak-Nyugat Zalai Kistér-
ségi Társulás

Balaton Józsefné

Alsónemesapátiban

Kemendollár, Zalaist-
vánd, Alibánfa Zalaszent-
lõrinc

Pethõhenye
Köcse Tibor

Ülésezett a kistérségi társulás
nem biztos, hogy a települé-
sük is egyetért. Szavait igazolja,
hogy a már távozott falvak civil
szervezetei, szereplõi folyama-
tosan visszatérnek a társulás
által szervezett programokra,
legutóbb Pókaszepetkrõl is ki-
lencen szavaltak. Az elnök
emellett nyertes nagypáli pá-
lyázatról is beszámolt, melyet a
társulás mûködésére fordítanak.

A jövõbeni programokkal
kapcsolatban elhangzott, hogy
a terve-
zett kistérségi pálinkaminõsítõ
versenyt nem tartották meg,
mert 9 mintát beküldve mind-
össze két gazda jelentkezett. A
polgármesterek a jövõben fon-
tolóra veszik más idõpont ki-
jelölését. A december 15-én
tartandó kistérségi adventi vá-
sár elõkészületeirõl

térségmenedzser el-
árulta, hogy 20 kiállító bizto-
san képviselteti magát, a tér-
ség mûvészeti csoportjai mel-
lett 16 órától a Két Zsivány is
fellép. A szakmai programok
mellett egészségmegõrzõ tájé-
koztatót, véradást is szervez-
nek. alelnök
felvetette, hogy a térségi vásá-
rokat körforgásban más tele-
pülésekre is el kellene „vinni”,
mely a kiállítóknak, helyiek-
nek is újdonság lenne.

Vasboldogasszonyba

Hessel Fe-
rencné

Dormán Miklós

Pataki Balázs

Többen távoznak, de a társulás nyitna új települések felé.

22

11
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Októbertõl aerobik alakfor-
máló torna indult lányok asz-
szonyok számára a

. A torna heti
egy alkalommal, szerdai napokon

Nagypáli Kö-
zösségi Házban

Alakformáló torna Nagypáliban
18.00 órától

vezetésével zajlik.
A tornán szép számmal vesz-

nek részt a fiatal és az idõsebb
korosztály képviselõi is.

Kamondiné Ker-
kai Viktória

Heti egy alkalommal tartanak tornát.

Nemesapáti

Adlai E. Stevenson

Gáspár Zoltánné

hagyományos
rendezvényére került sor a na-
pokban. A szépen gondozott
település vezetésének szerve-
zésében ünnepi órákra várták
a falu idõs lakosságát, akik kö-
zel 90-en vannak. „Nem az
évek számítanak az életünk-
ben, hanem az élet az éveink-
ben”, e
gondolatai álltak a szépkorú
vendégsereggel megtelt nagy-
terem falán, ahol a község pol-
gármestere,
üdvözölte az összegyûlteket.

Beszédében jelezte, hogy
az évek száma abban mutatko-
zik meg, amit belülrõl érzünk.
Egy ilyen nap lényege a szere-
tet adása, amelynek jegyében
teltek az elõzõ évek ünnepi
percei is, és az akkor készített
fotókat jó érzés visszanézni.
„Szeretni a legcsodálatosabb

Idõsek napja a szeretet jegyében
Ünneplés és elismerés Nemesapátiban

dolog a világon. Mindegy,
hogy szeretetrõl, vagy szere-
lemrõl beszélünk, de szeretni
a legnagyobb öröm. Tudni azt,
hogy vannak emberek, akik
fontosak számunkra, az is egy
csoda. A szeretetben legjobb
dolog adni: ölelést, csókot, ta-
nácsot, mindegy, hogy mit,
csak szívbõl jöjjön…” – mondta
a polgármester.

A köszöntõ szavakat köve-
tõen a falu legkisebbjei álltak
az ezüsthajú vendégek elé.
„Van egy csillag, csoda csillag,
rá hallgass, senki másra, eset-
leg a nagyapádra…” – hangzott
a kicsinyeinek
szavalása. A

diákjai, Bar-
tos Erika: Apához, és Gazdag
Erzsi: Öreganyó egy cipója cí-
mû versét hozták el e meghitt
összejövetelre, ahol saját kezû-

Vackor Óvoda
Csertán Sándor

Általános Iskola

leg készített ajándékokkal lep-
ték meg az ünnepelteket. A
Nemesapátihoz és

kötõdõ táncosokból
álló két pá-
rosának elõadása szerzett
örömteli pillanatokat, nagy si-
kert aratva kecses mozdulata-
ikkal. A kulturális mûsor zárá-
saként az idén újjáalakult

nép-
dalokkal köszöntötte a falu
nyugdíjasait.

A rendezvény egyik rend-
hagyó pillanata volt a díszpol-
gári cím átadása, melynek kez-
deményezése a településen
mûködõ

nevéhez köthetõ.
Az egyesület vezetõje,

2001-ben költözött
vissza szülõfalujába, most lel-
kes szavaival érintette az eltelt
évek lényegét.

– Fontosnak tartottam, hogy
az itt élõ idõs emberek tartal-
masan éljék meg napjaikat,

Alsónemes-
apátihoz

Press Dance TSE

Ne-
mesapáti Citeraszakkör

Nemesapáti Nyugdí-
jas Egyesület

Franko-
vics Tibor

mely elképzelésemet az önkor-
mányzat is felkarolta. Így
2005-ben lelkes kis csapat jött
így létre, sorra éltünk át szép
közös programokat, köztük ki-
rándulásokat. A polgármester
asszonytól mindehhez támoga-
tást kaptunk, így az évek során
az együttmûködésünk haté-
konynak bizonyult. E tényt jel-
zi, hogy 2009-ben a település
vezetése elnyerte az Idõsbarát
Önkormányzat Díjat, melyet
2004-ben az Idõsügyi Tanács
kezdeményezésére alapítottak,
hogy elismerjék az elért ered-
ményeket és a jövõbeni törek-
vésekre való késztetést.

E szép nap keretében Gás-
pár Zoltánné részére, az idõ-
sek érdekében végzett szerte-
ágazó munkájáért, valamint az
idõskorúak érdekében tett pél-
damutató kezdeményezéseiért
díszpolgári cím adományozá-
sára került sor.

Török Irén

A polgármester asszony szavai a szeretet fontosságáról
szóltak.

Az augusztusi óvodai nyári
szünetben jelentõs munkák foly-
tak az Maci
óvodában. Az elkészült fej-
lesztéseket a november 8-án
tartott ünnepségen mutat-
ták be a szülõknek, falubeli-
eknek.

– Szerettünk volna a gyere-
keknek egy modern csúszdás
mászóvárat. Sokszor próbál-
koztunk pályázatokkal, de kül-
téri játékokra inkább játszótéri
jelleggel lehetett sikeres pályá-
zatokat benyújtani. Nagy örö-
münkre úgy szavaztak a helyi
képviselõk, hogy az óvodai ját-
szóudvar felújítására és új, kor-
szerû játékra jelentõs pénzösz-
szeget fordítanak. A kivitelezé-
si munkákban Jagasics Dezsõ

alsónemesapáti

Megszépült az apáti Maci ovi

vállalkozó mûködött közre, így
egy minden szempontból kor-
szerû, komplex udvari gyerek-
játékot, csúszdás-mászókás ját-
szóvárat kaptak a gyerekek –
árulta el

óvodavezetõ.
Az udvar mellett az óvoda

belterében is jelentõs szépü-
lés, korszerûsítés történt: vidám
színekkel festették ki a cso-
portszobát, elõteret. Pályázati
pénzbõl és jelentõs részben az
önkormányzat hozzájárulásá-
ból új öltözõszekrények ké-
szültek. Az új fejlesztéseket ben-
sõséges hangulatban áldotta meg

plébános, majd
szórakoztatta az in-

tézmény apróságait.

Kremznerné André Il-
dikó

Sömenek István
Tüsi bohóc

Pataki Balázs

Sömenek István plébános és Balaton Józsefné polgármester
(háttérben) jelenlétében vették birtokba az új játékokat a gye-
rekek.



72013. november Észak-Nyugat Zala

Alsónemesapátiban

besenyõi Karinthy Szín-
játszó Csoport

Balaton Józsefné

min-
den évben novemberben tart-
ják az idõsek napját, mely al-
kalomra rendre megtelik a
faluház. November 16-án a dél-
utáni program az óvodások mo-
solyogtató mûsorával indult,
majd meglepetés produkció-
ként a

adta elõ Illyés
Gyula parasztkomédiáját, a
Tûvé-tevõket.

– Örömmel fogadtuk a
színjátszók mûsorát, akik közül
többen szintén nyugdíjasként
álltak a színpadra, s vidámsá-
guk, lendületük többeket is a
közösségben való aktivitásra
buzdíthat. Ez az alkalom az
egyedül élõknek jó lehetõség a
közös beszélgetésre, kikapcso-
lódásra. A programra száznál
is több helyre küldtünk ki
meghívót, de sajnos betegség,
akadályoztatás miatt ma nagy-
jából ötvenen tudtak eljönni.
Többen még hatvanon túl sem
érzik idevalónak magukat, de
az unokák szereplése idecsalo-
gatja õket – mesélte mosolyog-
va polgár-
mester. Az önkormányzat va-

Egész évben gondoskodnak róluk
Szépkorúak köszöntése Alsónemesapátiban

csorával, apró ajándékkal ked-
veskedett a megjelenteknek,
majd plébá-
nos köszöntötte a szépko-
rúakat.

Alsónemesapátiban igyekez-
nek egész évben gondoskodni
a település idõsebb lakóiról.
Az önkormányzatnál minden-
kivel kapcsolatban vannak, va-
lamint

és szociális
munkások 27-30 háztartást
járnak naponta, s több helyre
szállítják õk az ebédet, napi
betevõt is.

– Mindenkirõl tudunk, el
szeretnénk õket érni, mert
kell, hogy naponta találkoz-
zanak valakivel. Apátiban már
régóta mûködik a szociális
gondozás, három dolgozónk
látogatja az idõseket. Sokan
nehezen szánják rá magukat,
hogy gondozást kérjenek,
ebédre fizessenek be, de vé-
gül örülnek a gondoskodás-
nak – egészítette ki Balaton
Józsefné.

A településen pályázatot
nyújtottak be a könyvtári és

Sömenek István

Kellnerné Horváth Il-
dikó, Híresné Galamb Brigitta

Zsédely Sándorné

közösségi élet felpezsdítésé-
nek támogatására, melynek ke-
retében fél évig

látja el a könyvtárosi, mû-
velõdésszervezõi munkát. A
hónap végén a faluházban
adventi készülõdést tartottak,
az iskolások pedig elkezdték a
próbákat a karácsonyi mûsor-

Krápicz Lász-
lóné

ra. Szeretnék a téli estéket az
idõsek számára programokkal
megtölteni, melynek kereté-
ben teadélutánokat, számító-
gépes tanfolyamokat szerveznek.

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

Pataki Balázs

Jóízû beszélgetésekkel telt a délután.

Alkonyodott. A mécsesek,
gyertyák imbolygó fénye mu-
tatta az utat a
sírkerthez.

több százan gyülekez-
tek a megboldogultak lakhe-
lyén lévõ ravatalozó elõteré-
ben. No, most nem szomor-
kodva álltak az emberek, ha-
nem hogy együtt örüljenek:
megújult a temetõ, régi vágyuk
teljesült a községben élõknek.
Urnafalat és világítást avattak
az ünnepen.

zalaszentiváni
Mindenszentek ün-

nepén

Urnafalak készültek a zalaszentiváni sírkertben

Dormán Miklós

Dormánné Péter
Márta

polgár-
mester beszédében elmondta,
hogy az elmúlt években töb-
ben felkeresték hivatalában,
mondván: a zalaszentiváni sír-
kertbõl hiányzik valami. Hiány-
zik egy olyan építmény, ahová
a hozzátartozók szeretteik
hamvait méltó környezetben
helyezhetik el, vagyis egy ur-
nafal-temetõ. A község – töb-
bek közt

hathatós segítségének
köszönhetõen – önkormányza-

ta sikeresen pályázott; a Dará-
nyi Ignác terv keretében az
Európai Unió és Magyarország
Kormánya e feladat megvalósí-
tásához 11.654.930 forintnyi
támogatást nyújtott. Mint lát-
ható, a ravatalozó elõtere meg-
újult, a temetõ egyik bejárata
akadálymentesítve, a vízcsap
környéke térkövezve lett. A te-
metõ baloldalában kettõ urna-
fal lett kialakítva: egy nyolc-
szögletû 32 urnahelyes, és egy
piramis alakú, 16 urnahelyes
fal épült fel.

A polgármester szólt a te-
metõ közbiztonságáról is. Mint
mondta, sajnos az elmúlt pár
hónapban igen sok kegyelet-
sértés történt a sírkertben, a
sírokról virágok, dísztárgyak

tûntek el. A bûncselekmények
megelõzése céljából a temetõ-
ben négy kamera lett felsze-
relve, megelõzõ jelleggel.

Gondot jelentett a temetõ
közvilágítása is. Az önkor-
mányzat ezúttal is megújuló
energiaforrást választott, négy
darab ledizzós napelemes-kan-
deláber biztosítja a biztonságos
közlekedést napnyugta után a
zalaszentiváni temetõben.

érseki ta-
nácsos a csend birodalmában
nyugvó emberek emlékét idéz-
ve kérte a Jó Isten áldását az
élõk munkájára, majd felszen-
telte a zalaszentiváni holtak
kertjében felépített két urna-
falat (képünkön).

Sömenek István

H.L.

feladhatja az

havilapban.
Telefon: (92) 596-936;

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

Észak-Nyugat Zala

HIRDETÉSÉTHIRDETÉSÉT
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– Az Államreform Opera-
tív Program keretében támo-
gatást nyert projekt pályázati
anyagában láthattuk a me-
gye új szlogenjét „GAZDAG ÉS
HARMONIKUSAN FEJLÕDÕ
ZÖLD ZALA”. Elnök úr, hogy
állnak most a megyei terve-
zési folyamatok?

– Melyek a koncepció leg-
fontosabb üzenetei?

– Milyen anyagi háttér
biztosítja a területfejlesztési

– Önkormányzatunk elké-
szítette a megyei területfej-
lesztési koncepciót, amellyel
kapcsolatban egyeztetõ fóru-
mokat tartottunk a járásszék-
helyeken, valamint egy külön
fórumon vitattuk meg az
anyagot a civil szervezetek
képviselõivel. Valamennyi mi-
nisztériummal lefolytattuk az
államigazgatási egyeztetést,
így 2013. decemberében a me-
gyei közgyûlés elé kerülhet a
koncepció jóváhagyásra.

– A szlogenünkben is meg-
fogalmazott hosszú távú célok
eléréséhez elengedhetetlenül
fontos a foglalkoztatás bõvíté-
se és a gazdasági növekedés,
mely az életszínvonal emel-
kedésének az alapja. Fontos a
részvétel a dunántúli jármû-
ipari hálózatban, a sármelléki
repülõtér ipari-logisztikai fej-
lesztése, s természetesen az
egészség- és gyógyturizmus. A
vidékfejlesztési források ha-
tékonyabb felhasználása, vala-
mint egy vidéki kis- és közép-
vállalkozókat jobban szolgáló
bankrendszer a kistelepülése-
ket is szolgálhatja.

dokumentumok elkészítésé-
nek pénzügyi forrását?

– A megyei önkormányzat
90 millió forint támogatást
nyert az Államreform Opera-
tív Program keretében meg-
hirdetett „Területfejlesztési te-
vékenység támogatása a kon-
vergencia régiókban lévõ me-
gyei önkormányzatok számá-

ra” kiírt pályázat keretében
(ÁROP-1.2.11/A-2013), így ez
az összeg áll rendelkezésre a
területfejlesztési koncepció és
a fejlesztési program elké-
szítésére.

– A közgyûlésnek 2014-
ben kell elfogadnia a megyei
területfejlesztési programot
és a megyei gazdaságfejlesz-
tési részprogramot, valamint a
kistérségi fejlesztési progra-
mokat. Ezt a tervezési munkát
a két megyei jogú város ki-
vételével az egész megyére
vonatkozóan végzi az önkor-
mányzat. A terület- és telepü-
lésfejlesztési operatív prog-
ramban szerepel közvetlen
forrás a megyei fejlesztések
megvalósítására a következõ
hétéves uniós ciklusban, de
természetesen további ágazati
operatív programokra is ké-
szülnek a megyei tervek. Je-
lenleg a következõ projektcso-

– Miként alakul a terve-
zés további menete? Melyek a
legfontosabb prioritások?

magok kidolgozása zajlik: Za-
lai Integrált Gazdaságfejlesz-
tési-, Zalai Turizmusfejlesztési-,
Zalai Alternatív Hálózati Gaz-
daságfejlesztési-, Zalai Vállal-
kozásfejlesztési-, Zalai Foglal-
koztatási Együttmûködési-, Za-
lai Közösségerõsítõ Projekt-
csomag.

– A terület- és településfej-
lesztési operatív programból
közvetlenül a két megyei jogú
városba közel 11 milliárd fo-
rint, a kistérségekbe 11,8 mil-
liárd forint, a megyei önkor-
mányzati fejlesztések megva-
lósítására pedig 15,2 milliárd
forint, azaz a megyébe össze-
sen mintegy 38 milliárd forint
jut. Ezen felül pedig termé-
szetesen a további operatív
programokból is jelentõs for-
rások hívhatók le a megyei fej-
lesztések megvalósítására.

– Az elnyert ÁROP pályá-
zat alapján a tervezési felada-
tokkal 2014. szeptember 30-ig
kell végeznie a Zala Megyei
Önkormányzatnak, melyek kö-
zül a területfejlesztési koncep-
ció már elkészült, a terület-
fejlesztési program véglegesí-
tése pedig 2014. I. negyed-
évében várható. Az elkészí-
tett dokumentumok folyama-
tosan nyomon követhetõk az
önkormányzat www.zala.hu
weblapján.

– Milyen források juthat-
nak a megyébe a 2014-2020
közötti uniós költségvetési
ciklusban?

– Mire várható a terület-
fejlesztési dokumentumok el-
készülése?

90 millió forint a megyei fejlesztési tervek elkészítésére
Manninger Jenõvel, a megyei közgyûlés elnökével beszélgettünk

Manninger Jenõ

Fontos szempont a sármelléki repülõtér fejlesztése is.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,

fax: 92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Az idei õsz is eseménydú-
san telt óvodánkban. Mind-
három csoport ellátogatott

bácsiékhoz, ahol
szeretetteljes fogadtatásban ré-
szesültünk, hiszen befogta a
lovat Karcsi bácsi a hintóba, és
mindenki részesülhetett a fo-
gatozás élményében. Köszön-
jük és Karcsi
bácsi gondoskodását!

Né-
meth Karcsi

Magda néni

Õszi forgatag az egervári óvodában
A teskándi úszásoktatás is

beindult a nagycsoportosok
részére szeptember közepén.
A gyerekek szállítását a

és falu-
buszok biztosítják, mindezért
a segítségért a szülõk részérõl
és az óvoda nevében is kö-
szönetünket fejezzük ki.

Október 21-én elutaztunk
almá-

vas-
boldogasszonyi gõsfai

Lakhegyre Méhes Gábor

sába. A gazda vezetésével be-
jártuk a birtokot, majd kis ko-
sarainkat teleszedtük ropogós
almával. Gábor mindannyiun-
kat megvendégelt friss gyü-
mölccsel és 100 %-os almalé-
vel. Köszönjük szíves vendég-
látását, az ajándékba kapott
almát és az utazásban nyújtott
segítségét.

Ezt követõen a középsõ és
nagycsoportosok színházláto-
gatáson vettek részt .Vasváron

Teljesen új élményként hatott
rájuk az ottani elõadás, mely a
Kisvakond történetét mutatta
be eredeti cseh bábokkal.

Október végén minden
gyermek ellátogatott a Pince-
dombra, ahol a frissen facsart
almalé és a sült gesztenye illata
várt minket. és az
egervári önkormányzat segít-
ségével sikerült egy vidám
hangulatú délelõttöt eltölte-
nünk a szép õszi napsütésben.

Gyõri József

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a

, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!
www.zalatajkiado.hu-ra

Hónaptól hónapig…
XIII. évfolyam 8. szám

2012. augusztus

Kistérségi havilap
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A
egy mobil színpaddal gazdagodott

ebben az évben. A színpadot a 76/2011.
(VII.29.) VM rendelet alapján nyújtott Leader
támogatásból valósította meg az egyesület.

elnök szerint az egyesületnek
és a térségben mûködõ többi civil szervezet-
nek is hasznos eszköze lesz a színpad, mivel
könnyedén szétszerelhetõ és felállítható.

A pályázat keretében 2013. szeptember
28.-án, a

címmel megvalósult rendezvényen a
színpadon fellépõk a

, a és
voltak. Az egyesület bízik abban, hogy a jö-
võben a színpad több kulturális és hagyo-
mányõrzõ esemény központi eleme lesz.

Zala Menti Polgármesterek és Polgárok
Egyesülete

Köcse Tibor

Polgári hagyományõrzõ nap Nagy-
páliban

Zalaegerszegi Honvéd-
klub Piás Nõvérkék Rózsás Miklós

Polgári hagyományõrzés Nagypáliban

Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

November 9-én tartották az
idei nyugdíjas találkozót

, amin a rossz idõjárás
ellenére is sokan részt vettek.
A rendezvényre közel százan
gyûltek össze a tornaterem-
ben, hogy egy kellemes estét
töltsenek el egymással. A tele-
pülés idõsebbjei elõször

polgármester kö-
szöntõjét hallgathatták meg,
majd a helyi mûso-
ra következett. Õket az

diákjai követték, akik ver-
seket és hangszeres darabokat
adtak elõ.

Eger-
váron

Szi-
jártó József

óvodások
isko-

la

A szépkorúakat köszöntötték Egerváron
A mûsor elsõ része után kö-

vetkezhetett a vacsora, amit
helyi vállalkozó

készített el. Eközben a kivetí-
tõn a nyugdíjas klub elmúlt 20
évébõl származó régi fényké-
peket lehetett látni.

Miután a desszertet is min-
denki elfogyasztotta,

következett, aki közis-
mert musical és operett sláge-
rekkel szórakoztatta az idõse-
ket. Ezt követõen felcsendült a
zene is, amit a tavalyi évhez
hasonlóan idén is

biztosított. Nem is bír-

Pogács András

Srágli
Hajni

Veilinger
Csaba

ták sokáig ülve a jelenlévõk, és
hamar táncra perdültek. A
képviselõ-testület tagjai csak
egy rövid idõre szakították
meg a mulatozást, hogy érté-
kes ajándékcsomagokat sorsol-
janak ki a jelenlévõk között,
majd ismét folytatódhatott az

önfeledt szórakozás. A haza-
felé indulók egy szál rózsát is
kaptak a képviselõ-testület fér-
fitagjaitól, így a számtalan él-
mény mellé egy kis kézzel fog-
ható emlék is maradt az idei
nyugdíjas találkozóról.

gy.g.

A szokásoknak megfelelõen most is gazdag mûsor szórakoz-
tatta az ünnepelteket.

A

november
15-én Zalaegersze-
gen, a

több
mint száz résztve-
võvel munkavédel-
mi vetélkedõt rende-
zett. A jó hangulatú
vetélkedésen a mun-
kavállalók csapatai

TIT Öveges Jó-
zsef Ismeretterjesz-
tõ és Szakképzõ
Egyesület

Csány László
Közgazdasági Szak-
középiskolában

Munkavédelmi ki mit tud?
– a 60 éves zalai TIT-ben

mellett a megye középisko-
láiból nevezett tanulók és a
felnõttképzésben részvevõ mun-
kanélküliek is számot adtak
tudásukról. A felnõttek között
a

dolgozói, a tanulók vetél-
kedésében a

Flextronics International
Kft.

Keszthelyi Köz-

gazdasági Szakközépiskola
diákjai végeztek az elsõ helyen.

Az elsõ három helyezett
csapat serleget, a versenyzõik
tárgyjutalmat vehettek át. A ren-
dezvény az OMMF-11-P-0028.sz.
pályázati támogatásból való-
sult meg.
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Sajtóközlemény

2013. november 21.

Készülnek Zala megye fejlesztésének alapjául
szolgáló területfejlesztési dokumentumok

A Zala Megyei Önkormányzat „Zala megye fejleszté-
sének alapjául szolgáló területfejlesztési dokumentu-
mok elkészítése” címû pályázata 90 millió forint
uniós támogatást nyert az Államreform operatív
program keretében megvalósuló „Területfejlesztési
tevékenység támogatása a konvergencia régiókban
lévõ megyei önkormányzatok, valamint a Balaton Fej-
lesztési Tanács számára” címû ÁROP-1.2.11/A-2013-A
kódszámú pályázati kiíráson. A projekt során elkészü-
lõ dokumentumok képezik az alapját a 2014-2020
közötti uniós ciklusban megvalósítandó fejlesztések-
nek. A gazdag és harmonikusan fejlõdõ Zöld Zala
célkitûzés megvalósítását az önkormányzat elsõsor-
ban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Prog-
ram, továbbá az egyéb ágazati és határon átnyúló
programok forrásainak lehívásával kívánja elérni.

A területfejlesztési dokumentumok a Nemzetgazdasági Terve-
zési Hivatal által meghatározott ütemezés szerint készülnek. A
Zala Megyei Területfejlesztési Koncepció elfogadására az Orszá-
gos Fejlesztési- és Területfejlesztési Koncepció elfogadását
követõen kerülhet sor, várhatóan 2013. december 31-ig, amely
már magában foglalja a projekt keretében a Nyugat-dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökség által elkészített helyzetelemzés
regionális kitekintésû aktualizálását is. Megkezdõdött a stratégiai
és operatív részbõl álló Zala Megyei Területfejlesztési Program,
valamint a 2014-2020 közötti uniós idõszak tervezését segítõ, a
területi és az ágazati operatív programokhoz illeszkedõ gaz-
daságfejlesztési részdokumentumok elõkészítése. A részdoku-
mentumok a megyei gazdaságfejlesztési részprogramot, a kis-
térségi fejlesztési részdokumentumokat és az egyéb ágazati
operatív programokhoz kapcsolódó részdokumentumokat foglal-
ják magukban. A projekt keretében a megyei fejlesztési elkép-
zeléseket tartalmazó projektlista is összeállításra kerül. A me-
gyei önkormányzat ezen felül koordinációs feladatot lát el a
megyei és a megyei jogú városok elképzeléseinek összehango-
lása, a határ menti programok tartalmának és a párhuzamosan
futó megyei fejlesztések összhangjának biztosítása, valamint a
közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) végrehajtása során.
A megyei területfejlesztési koncepció és a megyei területfejlesz-
tési program kidolgozása során a megyei önkormányzat bizto-
sította, és ezen túl is biztosítja a partnerséget, amelyet a
fentiekben ismertetett folyamat egészére kiterjesztett.

A www.zala.hu oldalon folyamatosan elérhetõk a projekttel
kapcsolatos aktuális információk.

Zala Megyei Önkormányzat
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi út 10.
E-mail: elnok@zalamegye.hu
Honlap: www.zala.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

A közelmúltban IKSZT-
program keretében töklámpás
és termésbábok készítésére
került sor a

. A gyerekek na-
gyon kreatívak voltak, a kiseb-

Nagypáli Közös-
ségi Házban

Kézmûves foglalkozás Nagypáliban

bek segítséggel, a nagyobbak
egyedül faragták ki a tököket.

Gesztenyébõl, burgonyá-
ból, sárgarépából is sok öt-
letes, érdekes figurákat készí-
tettek.

Meghívó
Az Észak- Nyugat Zalai Kistérségi Társulás és

Egervár Község Önkormányzata
2013. december 15-én vasárnap 10.00 órától

szervez.
Helyszíne: tornaterme.

Az egész napon át tartó egészségmegõrzõ programok
várják Önöket!

A kiállítók között megtalálható lesz aszalt gyümölcsös, mézes,
édességes, ajándéktárgyak, kerámiák, gyermekek részére

játszóház
A délután folyamán 13.00-tól a térség kulturális csoportjai

szórakoztatják Vendégeinket!
16,00 órától a nap sztárvendége:

Fõdíj: egy élõ malac!

Egervári László Általános Iskola

13,00 órától Magyar Vöröskereszt szervezésében
véradásra kerül sor.

A Két Zsivány

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!
Békés Boldog Karácsonyt!

Adventi Vásárt
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

A karácsony elõtti készü-
lõdés nem csak a vásárlásról
szól. Ilyenkor rengeteg is-
merõssel össze lehet futni
és bármennyire rohannánk,
mégis megállunk a rég nem
látott barátokkal pár szót
váltani.

Így futottam össze Ist-
vánnal egy áruház parkoló-
jában. Beszélgetés közben
látom, hogy István autóján
bekapcsolva maradt a lám-
pa. Gondoltam szólok neki,
nehogy lemerüljön az akksi-
ja. Õ az autó felé pillantva
egy laza mozdulattal mond-
ta: – Á…, ne foglalkozz vele!

Beszélgetünk tovább. Nem
értettem a helyzetet, mert
Istvánt elég aprólékos, min-
den részletre odafigyelõ ügy-
félnek ismertem meg. Mint
sokan, õ sem szerette, ha va-
lami azért nem mûködik
úgy, ahogy kellene, mert
nem figyeltek oda rá eléggé.
Ezért a konyhájuk tervét
elég alaposan átnézte.

Nagy segítség volt szá-
mára, hogy a látványterve-
ken minden részletet jól le-
hetett látni, így egyértelmû-
en kitûnt, hogy nem érhetik
meglepetések, mert minden-
re odafigyeltünk. Elég sokat
beszélgettünk, közben az
autón világított a lámpa.
Kézfogás után István elin-
dult az autó felé. Közben ar-
ra gondoltam, hogy hol van
a vontató kötél az autóm-
ban. De nem volt gond,
mert egy másik autóba
szállt be. Elmosolyodtam:
most már értem, hogy mi-
ért nem foglalkozott vele…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Á…, ne foglalkozz vele!...

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

Hungarikum

Hungarikum

Telefon: 92/380-037

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bérfõzés

– Palackozás

– Igény szerint cefrebeszállítás

November utolsó péntek-
jén az

szervezésében
a betegellátás új rendszerérõl
tartottak elõadást .
Mikor kell a sürgõsségi ellátást
igénybe venni? Mikor kell
mentõt hívni? Többek között
ezekre a kérdésekre is választ
kapott a hallgatóság.

mentésirányí-
tó bemutatta a mindennapi
eseteket, s tanácsot adott a
veszélyhelyzet megállapításá-
ra, kezelésére. A megyében 24
mentõautó van, így fontos a
megfelelõ döntéshozás. Zalá-
ban Zalaegerszegen, Nagykani-
zsán, Keszthelyen és Lentiben
egy-egy esetkocsi van, s meg-
felelõ idõben a sármelléki he-
likopter is bevetésre kész. A
mentõk és a betegszállítók kü-
lönváltak, így elõbbiek tovább-
ra is a 104, utóbbiak pedig a
1820-as hívószámon elérhetõk.
Kevés a mentõkocsi, így bizo-
nyos esetekben az orvosi ügye-
let munkatársai is besegítenek

Alibánfa Fejlõdéséért
Közalapítvány

Alibánfán

Hideg András

Hasznos elõadás Alibánfán

a mentõsöknek. Az emberek
könnyen összetévesztik az ital-
tól bódultan fekvõket a tényle-
gesen sürgõsségi ellátást igény-
lõktõl, így a mentõ hívása elõtt
meg kell gyõzõdni róla, hogy
tényleg szükség van-e riasztani
õket. A telefonálással kapcsola-
tos tanácsok között elhang-
zott, be kell azonosítani a pon-

tos helyszínt, ismertetni az
elõzményeket, panaszokat, a
beteg korát és a bejelentõ
maradjon az ellátandó személy
mellett. A jelenlévõknek min-
tafelvételen bemutatták a he-
lyes telefonálást, gyakorolták
az elsõsegélynyújtás során al-
kalmazható stabil oldalfek-
vést, szívmasszázst, melyek bi-
zonyos esetekben életet ment-
hetnek.

, a Zala
Megyei Kórház Sürgõsségi Be-
tegellátó Osztályának fõorvosa
bemutatta a sürgõsségi ellátás
folyamatát, melynek során már
az elején felmérik, hogy me-
lyik beteg igényel minél elõbb
ellátást. Az osztályon a beteg-
ellátás sorrendje nem érkezési
sorrend alapján, hanem a be-
tegek súlyossági állapota alap-
ján történik. Ennek megítélé-
sében speciálisan képzett úgy-
nevezett triage nõvérek dönte-
nek a páciensek panaszai és
tünetei alapján. Zárásként is-
mertették a sürgõs szükségkör-
be tartozó életet veszélyeztetõ
állapotokat és betegségeket.

Dr. Huszár Tünde

Pataki Balázs

A megjelentek közül Szabó Gyuláné segítségével mutatták be
a szívmasszázst.
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Horváthné Bencze Irén
Iroda: 8913 Egervár, Nádasdy T. u. 24.
Telefon: 92-564056
Mobil: 30-2524002
E-mail: bencze.iren@t-online.hu

Polgári búcsúztatásPolgári búcsúztatás

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-320

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!

Felnõtt belépõ : 1 300 Ft
GYERMEKEKNEK A BELÉPÉS INGYENES!

Felnõtt belépõ : 2 500 Ft
(14 éves korig)

(pezsgõfürdõ + szaunahasználattal)

A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület az
alábbi OKJ-s képzéseket indítja 2013-as árakon

(kivéve targonca)

Targoncavezetõ,

Emelõgépkezelõ,

Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelõ

BEFEKTETÉS A JÖVÕBE !
SZEREZZEN KÉPESÍTÉST
TANFOLYAMAINKON !

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
Nyilvántartási szám: 20-0212-05, Akkreditációs lajstromszám: AL-0047,

MSZ EN ISO 9001:2001

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Karácsonyi akció!!!

IDILL - 20 % BOX - 25 %

FREE - 25 %
Egyes fenyõbútorok

kedvezménnyel20-35 %

Andi 5 fiókos
íróasztal

Claudia
80x180x30

polc

Billerbeck
párnák,

matracok, paplanok
kedvezménnyel10 %

Franciaágyak nagy választékban
már 51.900 Ft-tól

Egyes sarokülõ garnitúrák
kedvezménnyel10 %

Kanapék nagy választékban!
Új design, hasznos fekvõfelület

Az árak az áfát tartalmazzák!

ÚJ!

ÚJ!

Bronz-, ezüst- és aranyvasárnap 9-13 óráig tartunk nyitva!

Az akció november 29-tõl december 31-ig, illetve a készlet erejéig tart!


