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Kistérségi havilap

Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása támogatásával

Kistérségi túraverseny Egerváron
Kifogástalan idõjárás, ugyanakkor szerény létszám jellemezte a május 24-én Egerváron rendezett kistérségi túraversenyt.
Tavaly Zalaszentivánon Egervár
gyõzedelmeskedett, így az idei
verseny szervezését õk vállalták
el. A térség települései közül
Gõsfa és Vasboldogasszony kétkét, Nagypáli és Vöckönd egyegy csapatot indított. A versengõket összesen hét állomáshelyen tették próbára, akiknek természetesen idén is meg kellett
birkózniuk a dimbes-dombos Zalára jellemzõ terepviszonyokkal.
– A csapatok a településeik
zászlójával álltak rajthoz, plusz
pont járt a csatakiáltásáért, polgármester résztvevõért is. A szabadegyetemisták, a helytörténeti
klub és a polgárõrség is segített
abban, hogy a túrát zökkenésmentesen tudjuk lebonyolítani.
Sajnálatos, hogy idén a szokásosnál is kevesebb település
képviseltette magát – foglalta
össze Szijártó József polgármester, aki jómaga is aktívan közremûködött a feladatok végrehajtásánál.
Az állomások feladatait elsõként az egerváriakból verbuváló-

dott csapat tesztelte, akik elõtt
végig titkolva voltak a feladatok,
de pontjaikkal házigazdaként
természetesen nem szálltak versenybe. Elsõ feladatként a Pincedombon lövészetben jeleskedhettek a túrázók, majd miután
felkapaszkodtak a kápolnához,
az ott kitöltendõ teszteken az
egervári vár és az egészségmegõrzés szerepelt témaként. A harmadik pihenõhelyen már szükség volt az ügyességre is:
– Egyik feladatként a társulás
településeinek zászlaját kell felismerni és mellette mûanyag kézigránát dobógyakorlattal tettük
próbára a csapatokat. Ezen az
állomáson bemutattuk a Magyar
Honvédség önkéntes katonai
életpályáját, mely meghatározhatja a fiatalok jövõjét – mutatta
be az állomáshely jellemzõit
Fücsök Imre, aki 29 évet szolgált
katonaként.
Negyedik megállóhelyként a
Gángó Pince szerepelt a csapatok térképén, ahol puttonnyal
szaladtak a szõlõkarók között,
majd az állatvilággal kapcsolatos
totót kellett kitölteni. A Béres
Vendégháznál egy szétvagdosott
fotót összerakása és „sporthor-

A kápolnától jó rálátás nyílt a feladatként szereplõ várra is.
gászat” szerepelt feladatként. A
túrázók útja a Helytörténeti Klubhoz vezetett, ahol diótörésben
tették próbára a villámkezûeket.
Utolsó megállóhelyként a sportpályához érkeztek a versenyzõk,
ahol hordágyon cipelésben gyûjthettek pontot.
A teljes útvonal végigsétálva
két óra alatt volt teljesíthetõ,
feladatokkal kibõvülve 3-4 órás
idõtöltést jelentett a program. A
túraversenyt végül Gõsfa 2. csa-

pata nyerte meg a vasboldogasszonyi Cukorfalatok és a
Gõsfai Ászok elõtt. A feladatokat
végig teljesítõ egervári csapat
különdíjat kapott. A fõzõversenyben Vasboldogasszony végzett az elsõ helyen Nagypáli és
Vöckönd elõtt, Gõsfa különdíjat
kapott.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
Pataki Balázs

Kiadó nyaraló Vonyarcvashegyen
A Balatonon, Vonyarcvashegyen
önálló nyaraló kiadó
4-8 személy részére.
Érdeklõdni a
30/642-0330-as telefonon.
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Nagypáli hírmorzsák

ban több fellépése is volt,
legutóbb a „Kulturális Hagyományõrzõ Nap Kispáliban” rendezvényen lépett
fel. A lelkes kis csoport, óvodás és általános iskolás, nagypáli, kispáli és vasboldogasszonyi gyerekekbõl állt össze
(3. fotó).
Gyermeknap és vásár

Májusfa-állítás
Hagyományõrzõ
programunk, a „Májusfa állítás” az
idén sem maradt el. Az esõ
ellenére sokan eljöttek, és segítettek abban, hogy a program megvalósuljon.
Gyerekek, lányok, asszonyok kötötték fel a szalagokat a fára, a munka nehezét

viszont a
(1. fotó).
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végezték

Anyák napi ünnepség
Nagy volt az érdeklõdés az
„Anyák napi” kézmûves foglalkozás iránt, ahol az óvodás és
az általános iskolás korú gyerekek készíthettek meglepetés ajándékot. A színes cso-

magolópapírból és hurkapálcikából készült virágcsokrokat boldogan vitték haza,
hogy felköszöntsék vele édesanyjukat és nagymamájukat
(2. fotó).
Néptáncosok
Nagypáli Napraforgó néptánccsoportnak a közelmúlt-

A nagypáli gyermeknap ebben az évben a helyi termékek
vásárával együtt került megrendezésre az Öko Centrum
mellett. A programra 70-80
gyermek érkezett szülõkkel,
nagyszülõkkel, nagyobb testvérekkel. Nagy volt az érdeklõdés a csillám tetoválás és az
arcfestés iránt, de népszerû
volt a trambulin és a lovaglás
is. A kisebb gyerekek csak nézegették a lovakat, a nagyobbak viszont fel is ültek rá.
Az igazi szenzáció a „légvár
város” volt, ahol egyszerre 2025 gyermek csúszhatott és ugrálhatott.
Harisnyás Pipik
Színvonalas, zenés, énekes mûsort adtak elõ a „Harisnyás Pipik”, akik igyekeztek minél több gyereket a bevonni a játékba, de nem kellett õket noszogatni, szívesen
mentek fel a színpadra szerepelni.
Mint minden évben, most
is kaptak egy-egy csokoládét a
gyerekek (4. fotó).

Ökotáborban az egerváriak
A 3.1.4-12/2-2012-0350 számú pályázat keretében az Egervári László Általános Iskola
tanulói erdei iskolában vettek
részt Sopronban. A program
változatos és érdekes, de megpróbáltatásokkal teli volt mindenki számára.
Már az elsõ nap kenutúrán
vett részt az egyik csoport,

este éjszakai túra, ezért másnap egy kicsit nehezen kelt fel
a társaság. A Fertõ-táj világörökség túrán egy teleszkóp
segítségével megfigyelhették a
diákok a madarakat és a kisemlõsöket. A gyalogtúra a Soproni-hegységben a szép idõnek köszönhetõen nagyon kellemes volt az emelkedõk elle-

nére is. A gyaloglás közben rengeteg ismeretet szerezhettek a
tanulók az erdõben élõ élõlényekrõl, majd megismerkedhettek a madárgyûrûzéssel is.
A legnagyobb kihívás a kerékpártúra volt a csoport számára, de szerencsésen telt el a
nap. Az út településeken, erdõkön, dombokon, lejtõkön veze-

tett át, miközben gyönyörködhettek a táj nyújtotta szépségekben is. Nem volt könnyû a
széllel szemben tekerni, de
mindenki legyõzte az akadályokat. A kompos utazás egy
kis pihenõt és kellemes panorámát jelentett. Az edzettebb,
bátrabb fiúk még meg is mártózhattak a Fertõ-tó hûs vizében.
Legemlékezetesebb talán a
hazautazás napja volt. Délelõtt
vetélkedõt szerveztünk a héten hallottakból, s látottakból.
Minden osztályból az elsõ
nyolc legjobb teszt került jutalmazásra. Ebéd után a csokigyár látogatása és a bobozás
nagy élményt nyújtott, s fáradtan, de elégedetten mosolyogva tért haza minden résztvevõ.
Sz.M.
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„Itt mindig sok munka lesz!”
Beszélgetés Kemendollár egykori vezetõjével
A rendszerváltás után nyolc éven át volt a település polgármestere, s mindvégig szerepet vállalt a helyi futballegyesület sikeres vezetésében is. Németh
Károly önkormányzati képviselõként ma már nyugdíjas, de pihenõideje szinte nincs is, mindig talál magának elfoglaltságot.
– 1990-tõl két ciklusban
voltam polgármester, akkor
609-en laktunk a faluban, s 8
képviselõje volt az önkormányzatnak. A kezdeti idõszak
elég keservesen telt, az utak elhanyagoltak voltak, nem volt
még gáz, kábeltévé, szennyvízelvezetés, telefon. Akkortájt
készült el a kápolnához vezetõ
út, és az épületet is akkor újították fel elõször. Elõször sokan Pókaszepetken futballoztak, majd Kiss Józseffel és
többedmagammal
1988-ban
alakítottuk a sportegyesületet,
1990-ben adtuk át a társadalmi
munkában felépített öltözõépületet – emlékezett vissza
Németh Károly.
Akik most futballoznak,
azoknak szüleik, nagyszüleik is

részt vettek az építkezésnél. Az
egyesület számos külföldi kapcsolattal rendelkezett, melynek köszönhetõen oda-vissza
látogatták egymást a csapatok.
A 2001/2002-es szezonban a
felnõtt, utána évben az ifjúsági
csapat nyerte meg a megyei
legmagasabb osztályú bajnokságot. A csapatot rengeteg, megyén kívüli szponzor is támogatta, a játékosok között azonban sokan már félprofiként,
díjazásért játszottak. A bajnokság megnyerése utáni években
több játékost elcsábítottak
máshová, s az egyesületnek
2006-ban vissza kellett lépnie
a bajnokságtól.
– Egyik nap befizettem a
nevezési díjakat, másnap meg
alig volt 10 játékosunk. Edzésre, mérkõzésre senki sem ért
rá, így újszerû szerelések maradtak az öltözõben. Az adóbevallásunk végig rendben
volt, a régi sportegyesület
számláján maradt is pénz,
mégis új egyesületet alakítottak a mai fiatalok. Hat éven át
beadtam a nullás bevallást,

aztán tavaly január 11-én megszûnt a régi sportegyesület, így
most a pályázásra is éveket
kell várniuk – bosszankodott
az egykori település és sportvezetõ.
A tanácsi idõkben cserélték le a kultúrház tetõszerkezetét, az iskola akkor még megvolt, a szülõk 1989-ben álltak
neki az óvodaépítésnek, aminek indítása már az elsõ önkormányzati ciklusra esett. A
gyerekszületések száma éveken át csökkent, így amikor a
létszám a tízet sem érte el, akkor meg kellett szüntetni az
iskolát, késõbb az óvoda is hasonló sorsra jutott. Németh
Károly 1998-ban is indult polgármester-jelöltként a választásokon, de akkor a mostani polgármester Koronczi László
egy szavazattal többet kapott.
– Örülök neki, hogy így
történt, nem lennék még egyszer polgármester. Próbáltak
bennünket egymás ellen fordítani, de Koronczi Lacival mindig jó volt a kapcsolatunk, az õ
unszolására lettem nyolc éve

Hagyományõrzõ falunap Gõsfán
A Gõsfa Község Kultúrájáért, Fejlõdéséért Egyesület és a
község önkormányzata közösen rendezte meg május 17-én
a Népi Mesterségek és Hagyományápolók Találkozóját és a
település idei falunapját. Koradélután a faluháznál a TÁMASZ Alapszolgáltatási Intézmény munkatársai várták kézmûves foglalkozásra, játszóházra, arcfestésre a gyerekeket,
akik a szabadtéri csúszdás ugrálóvárat is nagyon élvezték.
Közben népi mesterségekbõl
nyílt kiállítás a Hagyományok
Házában, ahol Dormán Ferenc
a kosárfonást, Géri Ignác a
grábla (fagereblye) fogazását
mutatta be az ifjúságnak, az
asszonyok diót törtek, a levegõben finom pogácsa illata
terjengett.
– Annak idején a tsz-ben
dolgoztam, majd egy ácsbrigádba kerülve is sok mindent
tanultam. A munkákhoz édesapámtól gyalugépet és szerszámokat is örököltem. Az üvegkorsókat elõször fûzzel, majd
késõbb már elhasznált villany-

Dormán Ferenc és Géri Ignác által a gyerekek is megismerkedtek a népi mesterségekkel.
dróttal vontam be. Szeretek
korsókat kötni, mellette ácsmunkákat is végeztem, szerszámnyeleket készítettem, és
készítek ma is – árulta el a kétszáz kötött korsónál járó Géri
Ignác, aki majd' 91 évesen is
aktívan barkácsolgat otthon.
Délután a rendezvénysátorban kulturális mûsor kezdõ-

dött, melyben elõbb a gõsfai
Rozmaring Tánccsoport és a
Zalaszentmihályi Nóta és
Népdalkör énekelt, majd a Teskándi Színjátszó Csoport lépett színpadra.
Ezen a napon külön köszöntötték a település idei diplomását, Göcsei Enikõt, aki a
gyõri Széchényi István Egye-

Németh Károly a településsel
foglalkozó egykori újságcikkekkel.

képviselõ. A mi generációnk
ma is összetart, társadalmi
munkában bármikor lehet
számítani ránk. Soha nem fogadtam el tiszteletdíjat, de
nincs annyi pénz, amiért folytatnám. Itt mindig sok munka
lesz, tudniillik rengeteg középület van, a település határai
messzire nyúlnak, csak a szõlõhegyeken 15 km út van. Az új
vezetésnek is sok dolga lesz!
Érik már a generációváltás, viszont aki polgármesternek jelentkezik, annak határozottnak
kell lenni! – tette hozzá
Németh Károly.
Pataki Balázs
tem Közlekedésmérnöki mesterszakán okleveles közlekedésmérnöki képesítést szerzett. Elismerték a faluért az
utóbbi években sokat tevõk
munkáját, így Csalló Zsolt Józsefné, Horváthné Kereszturi
Erzsébet, Mátyás Márta, Orbánné Balogh Judit Andrea,
Orbán György, Szabóné Balogh Anita, Takács Lilla, Paizs
Pál, Korczné Osbáth Mária,
Deákné Komáromi Zsuzsanna kapott emlékplakettet.
– Közel fél millió forint pályázati támogatást nyertünk a
programokra, abból rendeztük
meg a két programot. Az érdeklõdõk a borászattól a kovácsmesterségig megtekinthették a különbözõ mesterségek
eszközeit. A hûvös idõ miatt
sajnos a szokásosnál kevesebben voltak a programjainkon,
de remélhetõleg mindenki jól
érezte magát – osztotta meg
tapasztalatait Farkas Tiborné
polgármester.
A lakosságot este babgulyással és hagyományosan sörrel vendégelték meg, sztárvendégként Csocsesz szórakoztatta a közönséget, a tartalmas
program bállal zárult.
P.B.
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Az intézkedések gyors végrehajtásáért
Beszélgetés dr. Sifter Rózsával, a megyei rezsicsökkentési bizottság vezetõjével

Dr. Sifter Rózsa: – A lakosság visszajelzései pozitívak.
– A Zala Megyei Állam– Javaslatot készítünk elõ a
igazgatási Kollégium hazánk- rezsicsökkentésrõl szóló jogban elsõként hozta létre Re- szabályok végrehajtásának Zala
zsicsökkentési és Költségvetési megyei ellenõrzésére, értékelBizottságát 2013. október 3-án. jük a rezsicsökkentési intézkeMilyen indíttatásból valósult dések ellenõrzésének a tapasztalatait, kapcsolatot tartunk és
meg a bizottság?
– A kormány kiemelt cél- a rezsicsökkentési intézkedéként kezeli a rezsicsökkentés sek végrehajtása érdekében
megvalósítását. A Zala Megyei együttmûködünk az érintett
Kormányhivatal kötelességé- közszolgáltatókkal, és országos
nek érezte, hogy a maga esz- hatáskörû szervekkel. Feladaközeivel támogassa e folyamat tunk annak elõsegítése, hogy a
megvalósítását. Rigó Csaba kor- megyében mûködõ államigazmánymegbízott kezdeménye- gatási szervek egységes elvek
zésére a kollégium 2013. októ- mentén tervezzék költségveber 3-án megválasztotta bizott- tésüket. Értékeljük továbbá az
ságát, amely 2013. október 7-én önkormányzatok világából érmegtartotta alakuló ülését. A kezõ finanszírozással kapcsorezsicsökkentésre vonatkozó latos kérdéseket. Indokolt esetjogszabályok elsõsorban a szol- ben azokat jelezzük a kormány
gáltatókra rónak kötelessége- felé. Ez utóbbi feladatok miatt
ket, amelyek végrehajtásának szerepel a bizottságunk elneveaz ellenõrzésében több szerve- zésében a költségvetési jelzõ.
– Hogyan értékeli 2013.
zet is közremûködik. Fontosnak tartottuk, hogy az érintett évi tevékenységüket?
– Úgy érzem, hogy eredmészervezetek egymással összhangban végezzék feladatai- nyes munkát folytattunk az
kat. A megyei államigazgatási elmúlt évben. Havonta ülésezkollégium egy állandó fórum, tünk, minden egyes ülésen beamely a megyei kormányhiva- számolt az aktuális tapasztalatal államigazgatási szervek kö- tokról a Fogyasztóvédelmi Felzötti koordinációját segíti elõ. ügyelõség vezetõje. Meghívott
E fórum keretei között tudjuk vendégünk volt a Nyugat-duleghatékonyabban
érvényre nántúli Környezetvédelmi, Terjuttatni a kormányzati szándé- mészetvédelmi és Vízügyi Felkot. A bizottsági forma pedig ügyelõség, a Zala Megyei Karugalmas mûködést tesz lehe- tasztrófavédelmi Igazgatóság
tõvé, amennyiben egy kérdés és a Zalaerdõ Zrt. képviselõje
sürgõs megtárgyalása szüksé- is. A rezsicsökkentés részeként
ges, egy munkanapon belül kezeltük a szociális tûzifa váössze tudjuk hívni a tago- sárlás támogatásának a kérdékat, ahogy arra volt már pél- sét is. Az eredményes együttda. Ügyrendünk biztosítja az mûködésnek is köszönhetõ,
elektronikus ülésezés lehetõ- hogy más megyékkel ellentétségét is, amely által gyorsan ben hulladékkezelési szükségtudunk reagálni a felmerülõ ellátás bevezetésére idáig nem
volt szükség Zala megyében.
kérdésekre.
– Milyen fõ feladatokat lát Több javaslatot is továbbítotel a bizottság és mely más tunk a kormány felé, például a
rezsicsökkentés végrehajtása
szervekkel mûködik együtt?

során a társasházaknál felmerült problémák miatt, e kezdeményezést követõen módosult
a hulladéktörvény. Nem csak a
problémák kezelésére, hanem
az elért eredmények népszerûsítésére is gondoltunk, amikor
a Fogyasztóvédelmi Felügyelõség tájékoztatójának kiadását,
és az energia hatékonyságot
népszerûsítõ „Okos Otthon”
program bemutatását kezdeményeztük a kormányhivatal
rendezvényein.
– Milyen célokat szeretne
megvalósítani a bizottság az
idei évben?
– Értékelni fogjuk a rezsicsökkentés következõ lépcsõinek megvalósulását a megyében. Vizsgáljuk a fogyasztói
panaszok helyzetét. Július elsejéig az új hulladéktörvénynek
megfelelõ közszolgáltatási szerzõdést kell kötnie valamennyi
önkormányzatnak egy minõsített szolgáltatóval. E feladat teljesítését igyekszünk elõsegíteni. Örömmel állapíthatjuk meg,
hogy a Zala megyében mûködõ valamennyi hulladékszállító cég magyar tulajdonban van
és rendelkezik a megfelelõ minõsítéssel. Több polgármester
is megkeresett a kéréseivel. Az
ésszerû javaslatokat továbbra
is közvetítjük a kormány felé,
amiben nagy segítségünkre lehet, hogy Zala megye mind a
három egyéni választókerületi
országgyûlési képviselõje tanácskozási jogú tagja a bizottságnak. Szeretnénk több szolgáltató képviselõjét is meghívni a bizottság üléseire.
– A rezsicsökkentés, a kormány kiemelt célkitûzései közé tartozik már régóta. Ön szerint mik a legnagyobb elõnyei
és milyen a lakosság visszajelzése errõl Zala megyében?
Lehet-e tudni errõl valamit?
– Munkánkban részt vesz a
Fogyasztóvédelmi Felügyelõség, hiszen a panaszok elsõsorban oda érkeznek. A panaszok száma alacsony. A lakosság visszajelzései pozitívak,
amit talán leginkább az áprilisi
országgyûlési választások eredménye és a kormánypártok
újabb kétharmados többsége
bizonyít. Míg korábban európai összehasonlításban is kiemelkedõ szintet értek el a
családok kiadásában a rezsivel
összefüggõ költségek, az ígéretek ellenére évente többször is
emelték például a gáz árát,
addig ezt napjainkra sikerült
az európai átlag alá szorítani.

Ugyanakkor az energiaköltségek még mindig magasnak számítanak hazánkban. A rezsicsökkentés további lépései pedig Európa egyik legversenyképesebb gazdaságává tehetik
a magyart, amely olcsó energiaárakkal ösztönözheti beruházásokra a befektetõket, ezáltal elõsegítve a lakosság további gyarapodását. Itt mondanám el, hogy megkeresésünk
nyomán
kormánymegbízott
urat a hivatalában fogadta Németh Szilárd rezsicsökkentésért felelõs biztos, aki elismerõen értékelte a munkánkat.
– Mennyire tartja fontosnak a bizottságban az elnöki
feladatot?
– Megtisztelõ volt számomra a kormánymegbízott úr felkérése. Az, hogy a kormányhivatal fõigazgatója vezeti a bizottság munkáját, mutatja annak rangját és kiemelkedõ szerepét. Örömmel tölt el, hogy mûködésünkkel a lakossági terhek
csökkentését tudjuk elõsegíteni.
– Milyen együtt dolgozni a
tagokkal, akik között ott van
a három újraválasztott országgyûlési képviselõ, Vigh László,
Manninger Jenõ és Cseresnyés
Péter is a megyei közgyûlési
elnöki, illetve polgármesteri
tisztségükbõl adódóan?
– Valóban, Zala megye mind
a három egyéni körzetben
megválasztott
országgyûlési
képviselõje tagja bizottságunknak. Szerencsésnek tartjuk, hogy
a munkában országgyûlési
képviselõk is részt vesznek,
mert egyrészt az esetleges
problémákat jelezni tudják a
döntéshozók és a jogszabályelõkészítõk felé, másrészt a
hozzájuk érkezõ választói észrevételeket bizottságunkon keresztül is továbbítani tudják az
államigazgatási szervek felé.
– Ön szerint mi a legnagyobb haszna a bizottság mûködésének?
– A bizottság megteremti
az együttmûködés, a kommunikáció kereteit a rezsicsökkentésben érdekelt államigazgatási szervek, politikusok, valamint szolgáltatók között. A
hatékony információáramlás
és eszmecsere az, ami leginkább elõsegítheti a rezsicsökkentési intézkedések gyors végrehajtását. Fontosnak tartom,
hogy a rezsicsökkentés eredményeit úgy a hazai, mint az
európai színtéren meg tudjuk
védeni, munkánkkal e célhoz
is kívánunk hozzájárulni.
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Gasztronómiai élményekben gazdag majális
Kulturális Hagyományõrzõ Nap Kispáliban
Május 24-én a Kispáli Ifjúsági Egyesület és a helyi önkormányzat szervezésében rendeztek kulturális hagyományõrzõ napot Kispáliban. A májusi programot egyben a település gyermeknapjának, falunapjának is tekintik, amely
idén is szép idõben, nagy érdeklõdés mellett zajlott.
A futballpályánál rendezett
programon délelõtt már finom
illatok terjengtek a levegõben:
öt lelkes csapat szorgoskodott,
hogy fõzésben mérje össze tudását. Érdekes nevet választott
a TI(bi) AND(i) MI(ki) csapat,
amely lelkesen vetette bele
magát a fõzésbe:
– Egy kispáli eredetiségû
pincepörkölttel állunk szemben, ami a táj fûszereit hordozza magában, és a mai modern
étkezési kultúrát követve, mangalica zsírral készült. Elmaradhatatlan összetevõje a vörösbor, mely megadja a pincepörkölt jellegzetességét. A fõzést
10 órakor kezdtük, és közel három órát vett igénybe. Marhahús helyett csülköt tettünk az
ételbe, amit elõre megfõztünk,
így még inkább kiemeli majd
az étel ízeit. Reméljük, hogy jó
helyezést tudunk elérni. Mindegyikünk szokott fõzni, de a
csapatmunkát most próbáltuk
ki elõször – mutatta be szakszerûen fõztjét Kramarics Ti-

bor, Kramarics Zsuzsanna,
Wettstein Andrea és Wettstein
Miklós. Az elkészült ételeket
szakértõ zsûri kóstolta végig, a
versengés résztvevõi mind értékes nyereményekkel gazdagodtak.
Az érdeklõdõk megismerkedhettek a kiállítók által készített kézmûves termékekkel,
különbözõ szörpökkel, keramikus termékekkel is. A bátrabbak kipróbálhatták a régi
hagyományos mesterségeket, a
mézeskalács készítését, csipkeverést és a fazekasságot is.
László Enikõ számára nem
volt ismeretlen az agyagozás:
– Tavaly nyáron már voltam kézmûves táborban, most
édesanyámnak készítettem vázát. Érdekel a fõzés, lehet,
hogy egyszer ahhoz is készítek
majd tálat. Már nagyon várom
a nyarat, idén sporttáborba
megyek – árulta el az Egerváron ötödik osztályt befejezõ lány.
A rendezvényt Kispáliban
ezúttal is hagyományosan közel a gyermeknaphoz tartották, így a fiataloknak sok programot, játékot szerveztek.
Nagy sláger volt a csillámtetoválás, az ugrálóvár és a trambulin. A gyermekek számára
játszóházat, bohócmûsort szerveztek, majd a Varnyú Country gyermekmûsora és a Göcsej

Sokan kipróbálták a korongozást.
Kutya Klub bemutatója aratott
sikert.
– A gyerekeket különbözõ
kézmûves foglalkozásokkal vártuk, a fõzõversenynek köszönhetõen az érdeklõdõknek
gasztronómiai élményben is
részük volt. Négy csapat bográcsban, egy csoport a kemencében készítette el ételét. Így
csülökpörkölt prószával, babgulyás, slambuc, pincepörkölt
és szilvalekváros kukoricaprósza került az asztalra. A programot részben a Kispáli Ifjúsági Egyesület által elnyert
közel fél millió forintos pályázati forrásból valósítottuk meg.

Következõ közösségi programként Szentiván-éjre várjuk tábortûz mellé az érdeklõdõket foglalta össze Horváth Zsuzsanna polgármester.
Koraeste zumbabemutatóval, kulturális programmal
folytatódott a mozgalmas nap.
Színpadra lépett a nagypáli
Napraforgó Néptánccsoport és
a gõsfai Rozmaring Néptánccsoport, majd a Varnyú Country Zenekar szórakoztatta a
program közönségét.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók
láthatók az eseményrõl.
Pataki Balázs

Idén se bírtak ellenállni a Kihívásnak
Egész napos sportprogram Alibánfán

Gyerekekkel telt meg a futballpálya.
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is nevezett Alibánfa
a Kihívás Napja országos ren-

dezvényre. Az éjféltõl 9 óráig
tartó eseményen személyenként 15 percnyi pulzusszám

növelõ sporttevékenységet kellett végezni. Az ügyesebbek kis
pihenõvel végigsportolták az
egész napot.
A napközben tudtuk meg,
hogy az idei megmérettetésen
egyedüliként képviseltük Zala
megyét. A települések lélekszámától függõen hét kategóriára
osztották a nevezõket, idén
elõször külön versenybe nevezhettek az általános iskolák.
Összesen 91 nevezés érkezett,
melybõl 84-ben sportoltak május 21-én. Nem csak az alibánfaiak vettek rész az eseményen, hanem a zalaszentiváni
és az alsónemesapáti általános
iskolák tanulói, az alsónemesapáti tanoda diákjai, a Gyõrvári Általános Iskolából egy

osztály és még sok barát,
ismerõs.
Egy nagyon jó hangulatú
napot töltöttünk együtt rengeteg játékkal (sorversenyek,
röplabda, tollaslabda, asztalitenisz, foci, kötélhúzás stb.),
vidámsággal. A kategóriánkban a benevezett 8 település
közül a legaktívabb település
idén Hernádszentandrás lett.
A május 22-én megtartott
sorsoláson Magyardombegyháza és Mezõhék települések
kaptak 2020 ezer forint értékû sportszerutalványt. Köszönjük mindenkinek a részvételt
és találkozunk 2015. májusában is Alibánfán a Kihívás
Napján!
Knk
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Színes programok, kiállítások, bemutatók
Kapunyitogató Alsónemesapátiban

Az idõsebbek nevetve „vizsgáztatták” a fiatalokat a régi tárgyak ismeretébõl.
A Nemzeti Mûvelõdési Intézet Zala Megyei Irodájának
szervezésében rendeztek május 10-én a Kapunyitogatót Alsónemesapátiban. Az NMI munkatársai számos foglalkozást szerveztek, a rendezvényt Konczér
Katalin, az NMI zalaegerszegi
irodájának vezetõje nyitotta meg.
Helyi kiállítóként mutatta
be termékeit a Németh Méhészet, a méhészeti készítmények
mellett tökmag-, mák-, dióolajat és liszteket. Kiállítás nyílt a
régi méhészet eszközeibõl (pörgetõ, kas, füstölõ) és a látogatók

érdekes elõadást hallgattak a méhek munkájáról, a méhészeti termékek gyógyhatásáról. Csiszár
Gábor az utóbbi években kezdte el a fafaragást, õ is bemutatta gyönyörû termékeit. A kiállításra többek között tálkákat, poharakat, tollakat, fedeles ékszertárolót és tojástartót hozott.
A kiállítási anyag java részét ifj. Balaton József gyûjtése képezte. Szorgos asszonyaink keze munkáját kézimunkák gyûjtésével próbáltuk bemutatni: horgolásokkal, hímzésekkel, kötésekkel, gobeli-

nekkel és csomózásos technikával készült mûvekkel töltöttük meg a paravánokat. Kocsisné Komáromy Ági 12 gobelin
képpel, hímzett terítõvel és köténnyel a legnagyobb kiállító
volt, de bemutattuk azok gyönyörû munkáit is, akik már sajnos nincsenek közöttünk (Peresztegi Károlyné és id. Tóth
Józsefné). Fiataloktól is kaptunk mûveket: a Virágh-lányoktól gobelint, Balaton Líviától
hímzett terítõket, Székelyné
Krápicz Évától pedig karkötõket, ékszertartó fát rézdrótból.
Konyhánk régen címû kiállítás keretében a kultúrház termének egyik sarkát régi konyhai eszközökkel töltöttük meg.
A gyûjtés során a kenyérsütés
kellékeit is sikerült összegyûjteni, és közös munkával a kemence rajza is falra kerülhetett. Sok régi feliratos konyhai
falvédõ, a vizes pad, zséterek,
borotvák, bogárfogó, csizma lehúzók, vindõk, korsók, stoppolófák, melence, sziták, fésûtartó, lavórtartó, és lavór is volt a
tárgyak között. Az idõsebbek
nevetve „vizsgáztatták” a fiatalokat a régi tárgyak ismeretébõl. A kiállítás a következõ hé-

ten sem lett kiürítve, mert még
sok érdeklõdõt vonzott.
Az udvaron gyógynövény
bemutató, arcfestés, horgászat,
logikai játékok, íjászat és a
Tóth Dávid Kornél helyi kovácsbemutatója zajlott. A gyerekek azt sem tudták melyik
asztalnál vegyenek részt a játékban vagy a munkában. A falu kemencéjében házikenyeret, langalit és pecsenyéket készítettük, melyek elkészítéséhez reggel már hatan dagasztották a kenyérnek valót, így
mind a hat kéz alól egy 3 kilós
kenyér került ki. Fábián Laci
tárcsán sütötte a csirke húst,
Csiszár Éva langali dagasztásból tartott bemutatót. A délután folyamán mindenkit vendégül tudtunk látni és nagyon
dicsérték a hagyományosan
kemencében sült finomságokat.
A nap zárásaként megtelt a
kultúrházunk, elsõként az
Apáti Kultúrcsoport szórakoztatta az érdeklõdõket, majd a
Kanizsa Táncegyüttes ifjúsági
csoportja ropta és táncoltatta
meg a nézõket is. A mûsort
pedig az Apáti Citera Szakkör
szórakoztató zenéje zárta.
Krápicz Lászlóné Ili

Esélyegyenlõségi nap
Lezárult a testvériskolai program
Az Alsónemesapáti Önkormányzat, az Alsónemesapáti
Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Várlak Tanoda és
a helyi római katolikus egyházközség szer vezésében
Esélyegyenlõségi napot rendeztek május 10-én Alsónemesapátiban, melyen az apáti és a
pókaszepetki iskolások vettek
részt. A Lépések egymás felé
program keretén belül több területre oszlott a figyelem: a diákok idén csoportmunkában
Németország, Kína és Erdély
mellett a roma népcsoport kultúráját, történelmét, népszokásai
dolgozták fel, melyeket osztálydekorációkkal és a zárónapon
bemutatókkal is színesítettek.
– Az esélyegyenlõségi nap
célja, hogy „érzékenyítsük” a
diákokat, és fordítsuk figyelmüket azokra ez emberekre,
akik valamilyen érzékszervi fogyatékkal élnek. Olyan prog-

A közös csoportképen az apáti és pókaszepetki diákok.
ramokat szerveztünk, amelyeken
a gyerekek saját maguk is megtapasztalhatták, hogy milyen nehézségekkel kell megküzdeni
embertársaiknak. A négy csoportnak többek között sötétszobát rendeztük be, kerekesszékkel mozogtak, egy kézzel kellett
öltözködni és megismerkedtek
a jelbeszéddel, szájjal festéssel

is. A feladatokat a gyerekek életkorához igazodva állítottuk
össze, akiknek új kultúrákat mutattunk meg, felhívtuk figyelmüket, hogy fogyatékkal élõ társaik is ugyanolyan teljes értékû emberek, akiket segíteni kell
– foglalta össze Szabó Katalin,
az apáti Csertán Sándor Iskola
igazgatója.

A testvériskolai program
részeként korábban Pókaszepetken közös sportnapon vett
részt a két iskola. Az együttmûködés zárásaként a két intézmény diákjai a világ gyermekeit jelképesen megszólítva
két lufira feltûzve eresztették
égbe üzeneteiket.
Pataki Balázs
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Készül Zala megye 2014-2020-as idõszakra vonatkozó fejlesztési terve és programja
Manninger Jenõvel, a Zala Megyei Közgyûlés elnökével beszélgettünk
Elõzõ számunkban beszámoltunk már a megyei önkormányzat ÁROP pályázata keretében zajló tervezési munkálatokról, most nézzük egy kicsit
részletesebben: hogyan is készülnek a fejlesztési tervek és
programok?
Elnök úr, mi volt a kiindulópont a tervek készítésénél, melyek azok az adatok,
amelyek alátámasztják a
fejlesztési elképzeléseket?
– A 2013. novemberében
elfogadott
területfejlesztési
koncepció része volt egy széleskörû helyzetelemzés a megye társadalmi, gazdasági helyzetére vonatkozóan, amely
többek között vizsgálta a megye népességének területi eloszlását, az elvándorlás mértékét, a megye gazdaságának szerkezetét, az itt élõk jövedelmi
viszonyait, a turizmusban elért
eddigi eredményeket, felmérte
helyi értékeinket és adottságainkat.
– A helyzetelemzés alapján milyen célok fogalmazódtak meg a társadalmi egyeztetések és a koncepció kialakítása során?
– A „GAZDAG ÉS HARMONIKUSAN FEJLÕDÕ ZÖLD ZA-

LA” szlogenünkben is megfogalmazott hosszú távú célok
eléréséhez elengedhetetlenül
fontos a foglalkoztatás bõvítése és a társadalmi kohézió
megvalósítása a megyében,
amelyhez egy egészséges, vonzó, emberközpontú épített és
természeti környezet kialakítása szükséges, korszerû infrastruktúrával. Mindehhez jó
mûködõ, fejlett gazdaságnak
kell társulnia, melyhez megfelelõen rugalmas képzési rendszeren és a hagyományokon
alapuló gazdasági ágazatok
megerõsítése mellett jövõcentrikus, piacképes gazdasági tevékenységek fejlesztésén át
vezet az út.
– A koncepció elfogadását
a megyei területfejlesztési program elkészítése követi. Milyen
elemekbõl és hogyan fog ez
összeállni?
– A területfejlesztési program stratégiai és operatív részbõl áll majd, melynek készítésével párhuzamosan folyik
az európai uniós részdokumentumok tervezése is, vagyis
a megyei gazdaságfejlesztési
részprogram, a járási fejlesztési részprogramok, valamint
az egyéb ágazati operatív prog-

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
AJÁNLATAI:
JESOLOI nyaralás: Velence-Padova kirándulással
Júl. 23-27.
72.500 Ft/fõ
DÉLI végeken: Orsova-Kis-és Nagy-Kazán-szoros
Júl. 23-27.
62.900 Ft/fõ
SVÁJC gazdagon
Júl. 29-Aug.3.
121.900 Ft/fõ
DOLOMITOK-GARDA-TÓ-TRIESZTI-ÖBÖL
Aug. 1-3.
47.300 Ft/fõ
LONDON és a királyi rezidenciák
Aug. 4-10.
135.900 Ft/fõ
ÉSZAK-ERDÉLY és a moldvai kolostorok
Aug. 5-10.
69.900 Ft/fõ
Üdülés Dalmáciában: Dubrovnik-Montenegró
(félpanzió)
Aug. 17-23.
106.900 Ft/fõ
DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL(SZÉPKÁRTYA)
Aug. 19-21.
28.900 Ft/fõ
A csodálatos KARINTIA: tavaktól a hegyóriásokig
Aug. 22-24.
41.500 Ft/fõ
TOSZKÁNA bûvöletében: MODENA-PARMAFIRENZE
Szept. 16-21.
92.500 Ft/fõ
ÉSZAK-OLASZ TÓVIDÉK és mûemlékvárosok
Szept. 17-21.
74.500 Ft/fõ

5 % kedvezmény a hirdetés felmutatójának!
(más kedvezménnyel nem vonható össze)
Részletes információért keresse a Zala Volán Utazási
Irodákat:
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716
Keszthely: 83-511-231
Hévíz: 83-540-399
Lenti: 92-551-061
www.zalavolan.hu/utazási_iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

Zalaegerszeg
Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Nagykanizsa
Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

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

Hévíz
Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Lenti
Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

Manninger Jenõ
ramokhoz kapcsolódó részprogramok tervezése. A megye gazdaságfejlesztési irányainak kimunkálását a gazdaságfejlesztési részprogram
fogja majd részletesen tartalmazni.
– Korábban említette, hogy
a kormány által Brüsszelbe
kiküldött partnerségi megállapodás tartalmazza az egyes
operatív programok közel végleges változatát, s ezek foglalják magukba azokat a prioritásokat, amelyekre vonatkozóan elkészíthetõk az egyes
fejlesztési projektcsomagok. Zala megyében milyen projektcsomagokat határoztak meg?
– Ugyan az egyes ágazati
operatív programok tartalma
még nem végleges, de a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP) vonatkozásában elkészültek a
megyei projektcsomagok tervezetei: a zalai integrált gazdaságfejlesztési, a zalai turizmusfejlesztési, a zalai alternatív hálózati gazdaságfejlesztési,
a zalai foglalkoztatási együttmûködési, és a zalai közösségerõsítõ projektcsomag. A gazdaságfejlesztés területén kiemelt prioritás az ipari parkok,
inkubátorházak és logisztikai
központok, iparterületek fejlesztése, valamint a zalai munkaerõpiaci vonzásközpontok
elérhetõségét szolgáló kisebb
léptékû közlekedési fejlesztések. A turizmus területén a
megye gazdaságának meghatározó elemére fókuszálva kiemelt fontosságúak az új munkahelyteremtést célzó KKV beruházások, ezen kívül támogatást élveznek majd az alternatív gazdaságfejlesztési kezdeményezések és együttmûködések komplex beruházásai, valamint egy helyi gazdaságfejlesztéssel foglalkozó menedzs-

ment szervezet kialakítása és
mûködtetése. A foglalkoztatás
terén kiemelten támogatni
kívánjuk a megyei jelentõségû
foglalkoztatás-bõvítõ fejlesztésekhez kapcsolódó munkaerõpiaci mûveleteket, valamint a
térségi innovatív foglalkoztatási mintaprogramokat. Míg a
közösségerõsítõ
projektcsomag többek között a zalai
munkavállalók földrajzi mobilitását elõsegítõ programot foglal magában.
– Hogyan történik a források tervezése a TOP-ban?
– Három területi szinten
valósul meg a fejlesztési források tervezése: a megyei jogú
városok saját területükre vonatkozóan készítik fejlesztési
programjaikat, a megyei önkormányzat a Zalában található további 256 településre
vonatkozóan készíti a megyei
és járási fejlesztési projektcsomagokat, továbbá körvonalazódnak a fejlesztési igények
az egyes CLLD-k (közösség által irányított helyi fejlesztések)
szintjén is. A megyei jogú városok fejlesztési elképzelései
aztán a saját tervezésük alapján a megye koordinálásával
kerülnek beépítésre a megyei
dokumentumokba.
– Milyen nagyságrendû
forrásokkal lehet számolni a
TOP tervezés során?
– A megyei TOP programok indikatív forráskerete öszszesen 450 milliárd forint,
amelybõl Zala megyére 15,2
milliárd forint jut. A megyei
jogú városok összes TOP forráskerete 364,6 milliárd forint,
s ebbõl Zalaegerszegnek 10,5
milliárd forint, Nagykanizsának pedig 7,5 milliárd forint
jut. Ezen kívül külön TOP forráskeretet határoztak meg a
várostérségekre, járásokra is,
melyekbõl a Zala megyei járások összesen 11,83 milliárd
forinttal részesednek.
– Mire várható a megyei
tervezési munkák befejezése?
– A megyei önkormányzat
az Államreform Operatív Program keretében nyert támogatást a tervezési feladatok elvégzésére, s a pályázatban (ÁROP1.2.11/A-2013 „Területfejlesztési tevékenység támogatása a
konvergencia régiókban lévõ
megyei önkormányzatok számára”) meghatározásra került
ezen munkák elvégzésének határideje is, amely 2014. december 30. Az elkészült tervezési
dokumentumok folyamatosan
nyomon követhetõk a megyei
önkormányzat www.zala.hu
weblapján.
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A falu lelkévé, összetartójává válhat
Kemenceszentelés Alsónemesapátiban

Az új kemencét Sömenek István plébános áldotta meg.
Az apátiak eddig csak irigykedve nézhették, ahogy más települések programjain a rendezõk saját maguk által sütött
cipókkal, ételekkel kínálták a
vendégeket. Május 3-án régi
álom vált valóra Alsónemesapátiban, a helyi kemence
szentelésére gyûltek össze a
falubeliek. A kezdeményezést

Krápicz Lászlóné indította el,
ötletét a Harangláb Kulturális
és Faluszépítõ Egyesület nevében Virághné Ujj Ilona foglalta pályázatba, Berta Balázs terveit felhasználva a dédelgetett
álom a Jagafa mesteremberei
által vált valóra. Az emelkedett
pillanatokhoz Kulcsár István,
Pataki István kétkezi munká-

jukkal, Peresztegi Norbert a sütõlapát, Tóth Dávid Kornél
parázskihúzó készítésével, Bálizs Tamás húskészítményeivel
járult hozzá. Az avatóünnepségre az égiek adhattak volna
jobb idõt is, de így is szép számú érdeklõdõ sereglett össze
a kemence elõterében menedéket adó tetõ alatt.
– Ez az idõjárás nekünk nem
új, mert legutóbbi rendezvényünkön is zuhogott az esõ.
Úgy tûnik, hogy egyesületünknek szüksége van az égi áldásra, s az esõrõl azt tartják, hogy
az örök bánat elûzõje. A régiek
szerint a kemence a család
összetartó szimbóluma, a ház
lelke. A tûznek mindig égnie
kellett, kihunyása nem jelentett jót, így mindig életben tartották a lángot. A kemence
összekapcsolja a múlt, jelen és
jövõ lelkeit, az itteni építmény
szimbolikusan a helybéliek lelkét is megõrizheti, bízzunk
benne, hogy Apáti lelkévé válik
az építmény – szólt mosolyogva
a megjelentekhez Fábiánné Simon Klára, az egyesület elnöke, aki Balaton Józsefné pol-

gármesterrel és Jagasics Dezsõ
kivitelezõvel közösen a nemzetiszínû szalag átvágásával avatta fel jelképesen az építményt.
Régen a kemencefûtés az
asszonyok dolga volt, így a kemencében való elsõ sütés Krápicz Lászlóné ötletgazdára hárult, aki jó bábaként vigyázta a
munkálatokat, és dokumentálta az építkezést. Minden kemencének van egy titka, amelyet csak hosszas próbálgatás
után lehet megfejteni. A titok
az új sütõben pirult készítményeket kóstolva megfejtetett,
az új „sütõ” a közösségi rendezvények központi helye, a finomságok szülõanyja is lesz.
Az építményt az egybegyûltek elõtt Sömenek István plébános áldotta meg, aki a hétvégi ünnep kapcsán köszöntötte
az édesanyákat is, majd a kultúrházban az Apáti Citerazenekar mûsorát követõen jókedvû falatozással zárult a
program.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
Pataki Balázs

Egészségnap az Egervári László Általános Iskolában
„Iskolafejlesztés
kreatív
programokkal Egerváron és
Zalaszentivánon” TÁMOP-3.1.412/2-2012-0350 pályázat keretében 2014. május 13-án, már
nem elsõ ízben megrendezésre került egészségnapon vehettek részt az Egervári László
Általános Iskola tanulói.
A két iskola közösen 8 alkalmat vállalt, hogy érdekes
programok keretében, kellemes környezetben ismertessék meg diákjaikat az egész-

ségmegõrzés lehetõségeivel,
valamint az egészségtelen életmód veszélyeivel. 8 színhelyen
hallhattak elõadásokat, feltehették
kérdéseiket,
akár
számukra kényesebb témákban is, hiszen az elõadók bármilyen kérdésre türelmesen válaszoltak. Az elõadások éppen
olyan hosszúak voltak, hogy a
tanulók ne unják meg, s már
mehettek is a következõ helyre
új információkat gyûjteni. Különbözõ témákban – egészsé-

A gerinctornán érdekes és hasznos gyakorlatokat végeztek.
ges életmód, táplálkozás, higénia, tisztálkodás, alvás, napirend, dohányzás és alkohol fogyasztás hatásai – szerezhettek
ismereteket a diákok, de nem
csak elméletben, hanem a gyakorlatban is. A „Mini elsõsegély” állomáson kipróbálhatták az újraélesztés elemeit, a
gerinctornán érdekes és hasznos gyakorlatokat végeztek, hiszen nagyon fontos a helyes

testtartás kialakítása ebben a
korban. Egészséges ételeket
kóstolhattak, s egészségügyi állapotfelmérést is végeztek a diákokon. A 7. és 8. osztályos
lányoknak és fiúknak felvilágosító elõadást tartottak.
Az egészségnap programját
az iskola tánccsoportja, s
vendég táncosok zárták rövid
mûsorukkal.
Sz.M.
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Anyák napja Egerváron és Vasboldogasszonyban

Az egervári (balról) és a vasboldogasszonyi (jobbról) gyermekek szorgalmasan készültek az édesanyák köszöntésére.
”Aki értünk annyit,/s oly
szívesen fárad…/dallal és virággal/köszöntjük anyánkat…”
Nemcsak a tavasz, de az év
egyik legszebb ünnepe az
Anyák napja. A május virággal,
meleg napsütésével, kikeleti
illataival, színeivel köszönti –
velünk együtt –, a hozzánk legközelebb álló, szívünknek oly
kedves szeretett lényt, az édesanyánkat! Hiszen: ”Nem tud
úgy szeretni a világon senki,/mint az édesanyám tud engem szeretni./Akármit kívántam, megtette egy szóra,/még
a csillagot is reám rakta
volna….”
Gyakran észre sem vesszük
mennyit fárad, hogy a hétköz-

napok biztonsága, szeretettel
teli légköre vegyen körül bennünket. Anya számára ez mind
természetes. Megsüti a kedvenc süteményünket, mindig
van egy meleg pillantása, simogatása, jó szava hozzánk. Igaz,
ma mindenkit elfoglalnak a
hétköznapi problémák, feladatok, elõfordul, hogy fontos dolgokban kell döntenünk, sok
bánat, öröm ér bennünket,
rohanva élünk…, de ez a jeles
nap szinte mindenkit megállít.
Ha egy napra is! Ez a nap,
amikor az édesanyjának mindenki megköszöni, amit tesz
érte, mert õ különleges helyet
kell, hogy elfoglaljon szívünkben.

Hónaptól hónapig…

XIII. évfolyam 8. szám
2012. augusztus
Kistérségi havilap

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a
www.zalatajkiado.hu-ra, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!

Az egervári és vasboldogasszonyi gyerekek szívében is
különleges helyet foglal el az
édesanya, ezért boldogan, fáradtságot nem kímélve készültek erre a szép napra, s nagy
izgalommal adták elõ mûsorukat. A kisebbek verssel készültek, a nagyobbak színdarabbal, ezen kívül tánccal és

hangszerszólóval is szórakoztatták a boldog édesanyákat és
nagymamákat.
A mûsor végén a gyermekek egy szál virággal köszönték meg mindazt a jót,
amit értük tettek, illetve tesznek a szeretõ édesanyák és
nagymamák.
Sz.M.

Emlékhelyeink nyomában
Kirándulás Székelyföldre
Az Egervári László Általános Iskola 7. osztályos tanulói június elején a Határtalanul! pályázat keretében Erdélybe utaznak, melyet az
Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ 792 000 Ft-tal támogat.
A kirándulás célja az 184849-es forradalom és szabadságharc erdélyi emlékhelyeinek
felkeresése mellett a diákok
ismereteinek bõvítése Székely-

földrõl, közös kultúránk és hagyományaink megélése. Nagy
izgalommal és érdeklõdéssel
várják a tanulók az utazást, az
elõkészületek során már betekintést nyertek a meglátogatni
kívánt helyszínek és nevezetességek történelmébe, ismerkedtek a székely tradíciókkal, közösen készítették el Székelyföld jellegzetes süteményét, a
kürtöskalácsot (képünkön).
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Közösségi célú Napelem Park Nagypáliban
2014 májusában készül el
Nagypáliban az Intelligent
Energy Community (Intelligens Energia Közösség) Nonprofit Kft. közösségi célú Napelem Parkja, amely a község
önkormányzatával együttmûködésben valósul meg a településen.

A közösségi célú Napelem
Park az önkormányzat által
biztosított beépítetlen belterületi telken kerül kialakításra. Célja, hogy részben kiszolgálja a helyi önkormányzati, vállalkozói és civil, illetve
magánszemélyek villamos energia igényét, hozzájárulva az

Pályázati forrásból valósul meg.

Az önkormányzat által biztosított belterületi telken épül.

Csúcsminõséget képvisel a rendszer.

Újabb fejlesztési tervek vannak elõkészítés alatt.

energia függetlenségre törekvési terveikhez.
A beruházás során – amely
a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Leader fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcímének támogatásával valósul
meg – egy korszerû, csúcsmi-

nõséget képviselõ rendszer
kerül kialakításra. Az elektromos áram termelõ rendszer
60 db Inno Tech Eco Plus 250
típusú napelembõl épül fel,
hidraulikus napkövetõ forgató rendszerrel felszerelve.
A hidraulikus forgatók önálló fénymérõvel ellátott szenzorral lesznek ellátva, amely
követi a Nap mozgását, várhatóan éves szinten 21.000 kWh
elektromos áramot termelve.
A létrejövõ infrastruktúra
alapját képezi a további fejlesztéseknek, amely vállalkozói, civil, vagy akár magánszemélyek beruházásaival, partnerségi együttmûködésbe történõ bevonásával, további napelemes rendszerbõvítést fog
eredményezni. A további fejlesztésekhez, bõvítéshez, a lehetséges együttmûködési lehetõségek iránt már most jelentkeztek érdeklõdõk és a
menedzsment tervei szerint
az elõkészítések már nyáron
elkezdõdnek.
A település polgármestere,
Köcse Tibor elmondta, hogy
Nagypáli továbbra is elkötelezett az energia függetlenségre törekvés terén. Az elmúlt években a régi jó gyakorlatot folytatva több, a megújuló energiák közösségi hasznosítását megvalósító fejlesztés történt és a további, már a
mikrotérséget is érintõ fejlesztési tervek vannak elõkészítés alatt.

2014. május
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Felújították a Hagyományok Házát Gõsfán
A gõsfai épített örökség
részét képezi a jelenleg Hagyományok Házaként mûködõ
régi iskola épülete, amely felújításra szorult. Az 1872-ben a
tájegységre jellemzõen vályogból, zsúpos fedéssel épült iskola 1920 körül leégett, majd
újraépítették. Az intézményt
1975-ben bezárták, 2002-ig az
épület lakossági szolgáltatások
színhelyéül szolgált, majd a
millennium évében helytörténeti kiállítást hoztak létre.
2012-ben teljes tetõcserét végeztek az épületen, de a külsõ
vakolat omladozott, falai repedezettek, nyílászáróit szintén
megviselték az évek.
A Gõsfa Község Kultúrájáért, Fejlõdéséért Egyesület
már több éve tevékenykedik a
kultúra ápolása és annak fenntartása, illetve a közösségi élet
fejlesztése, Gõsfa épített örökségének megóvása, valamint a
hagyományõrzés területén. A
helyi önkormányzattal együtt-

mûködésben közel 5,5 millió
forintos projekt keretén belül
újították fel a Hagyományok
Házát. A kivitelezés keretében
a bemutatóterekhez kapcsolódó homlokzati nyílászárók cseréjét, a belsõ javítási munkákat, valamint az elavult kapcsolt gerébtokos illetve pallótokos nyílászárók cseréjét sikerült megvalósítani. A régiek
helyett korszerû faszerkezetû,
hõszigetelt üvegezésû nyílászárók lettek beépítve. A homlokzat a régi vakolat leverése
után új lélegzõ alapvakolatra
szilikát színvakolatot, valamint
festett lábazatot kapott. Mivel
a meglévõ falazat több helyen
megrepedezett, a vakolatot hálóerõsítéssel kellett felhordani.
A felújítás eredményeként
esztétikailag is megfelelõ, szépen renovált épület képe tárul
a látogatók elé. A projekt által
megújult Gõsfa legrégebbi
épülete, így megõrzik az utókor számára. Helyet ad a

Megújult Gõsfa legrégebbi épülete.
helytörténeti kiállításnak, népszerûsíti az épített örökséget a
helyiek, az elszármazottak és a
Gõsfára látogatók számára.
– Az ablak- és ajtócserékkel
járó munkálatokat februárban
kezdte el a kivitelezõ Cseke

Kft. Az épület korszerûsítése
mellett 6,5 millió forintból
májusban megtörtént a település járdáinak aszfaltozása is számolt be Farkas Tiborné,
Gõsfa polgármestere.
Pataki Balázs

10 éves a Lakhegyi Daloskör

A Fókás-család.

A jubiláló daloskör.
A szép kerek évfordulónk
kapcsán vendégeket hívtunk,
hogy közösen ünnepeljünk
azokkal a csoportokkal, melyekkel szorosabb kapcsolatunk alakult ki.
A vasboldogasszonyi Községi Népdalkör, az andráshidai Igazgyöngy Egyesület, valamint az alibánfai Lila Akác
Dalkör velünk együtt, egy
egész délutánt kitöltõ mûsorral, közös énekléssel tették
teljessé ezt az alkalmat. Köszönjük, hogy megtiszteltek

bennünket, eljöttek meghívásunkra.
Szebbnél szebb népdalok hangoztak el, felcsendült
az élõ zene, a természetes
éneklés.
A helyi Fókás-család is fellépett, képviselve az utánpótlást! Öröm volt hallgatni a
hangszeres elõadásukat, valamint látni, hogy jókedvûek,
szeretetre méltóak!
Reméljük, hogy vidám,
szép délutánt töltöttek velünk
a résztvevõk!

A megvendégelés, vacsora
után kötetlen beszélgetéssel, dalolással zártuk az ünnepséget.
A Lakhegy Községért Alapítványnak is köszönjük segítõ munkáját, Török Lászlóné elismerõ kedves szavait.

Örülünk, hogy találkozhattunk azokkal a volt tagjainkkal
is, akik már nem vesznek részt
aktívan a daloskör munkájában. Továbbá köszönet mindazoknak, akik hozzájárultak a
vendéglátáshoz.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Megújul a rendelõ, folytatódik a közmunka
A közmunka június elsejétõl folytatódik Egerváron,
melyet 70 százalékos támogatással írt ki a Munkaügyi Központ. A településen négy dolgozó foglalkoztatására pályáztak, az esélyegyenlõség érdekében egy-egy fõt két-két hónapra vesznek majd fel.
Kialakult a Várkastély nyári programja, mely alatt Turay

Ida Színház társulata 4 darabot 12 elõadással hoz el a
nyári színházba. Elsõ elõadásként június 19-én a Csakazértis
Szerelem, zárásként augusztus
23-án a Gül baba kerül színpadra. A színházbarátokat fedett nézõtér várja, jegyeket
Egerváron Szermjagin Mariannánál lehet vásárolni.
Pataki Balázs

Anyák napja a lakhegyi óvodában
Hamarosan a romok is eltûnnek az orvosi rendelõbõl.
Májusban zajlottak Egerváron az orvosi rendelõ felújításának munkálatai, melyet az
önkormányzat önerõbõl, nagyjából ötmillió forint ráfordítással végeztetett el. A felújítás
alatt a nyílászárók cseréje, falak áthelyezése, mozgáskorlátozott illemhely kialakítása, vizesblokkok felújítása történt
meg. Idõközben olyan munkákat is el kellett végezni, amikkel elõzetesen nem számoltak:
nem tervezték az elöregedett
villanyvezetékek cseréjét, melyeknek elhasználtságáról a bontás során bizonyosodtak meg.
– Az orvosi rendelés a felújítás alatt szünetelt Egerváron, áthidaló megoldásként
Lakhegyen tartottunk kibõvített rendelést. A munkákat má-

jus 12-én kezdték, a kivitelezésre két hetet számoltunk. A
munkák elvégzésérõl sikerült
helyi vállalkozókkal megállapodni, az építési feladatokat
Bende József, a villanyszerelést Gángó Károly végezte. A
védõnõi feladatok ellátásának
a Helytörténeti Klub melletti
iroda adott helyet – számolt be
a felújításról Szijártó József
polgármester.
Korábban már említettük,
hogy a polgárõrség pályázaton
nyert kisbuszt, amelyre jelenleg is várnak. Folyamatban van
a közbeszerzési eljárás a kultúrház felújításával kapcsolatban, jelenleg a beérkezett
pályázatok elbírálása zajlik, a
munkálatokkal szeptember 15re szeretnének végezni.

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

Hagyományainkhoz híven,
most is a napján, május elsõ
vasárnapján hívtuk az édesanyákat ünnepségre.
A helyi mûvelõdési ház
megtelt az ünnepeltekkel, illetve a nagymamákkal, családtagokkal.
Az óvodások szívhez szóló
versekkel köszöntötték az édesanyákat.
A mûsor végéhez közeledve, a két óvónõ felolvasta azokat a gyermekek által megfogalmazott mondatokat, melye-

ket erre a kérdésre adtak:
„Miért szereted az anyukádat?”
A nagyon találó, pontos
indoklások derûs hangulatot
teremtettek a közönség körében. Nem csoda, hiszen a
gyermekszáj mindig találó és
kifejezõ.
A mûsor végén a kisgyermekek virágokkal köszönték
meg az édesanyáknak, nagymamáknak azt a sok fáradságot, önzetlenséget, amelyet
nap mint nap érezhetnek.
UK

Közelebb Önhöz a
Jó Államban!
Minden héten
az Ön településén:

Kovács Krisztina
ügysegéd
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Hasznos tanácsok a nemesapátiaknak

Felhívás!
Az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás és
Zalaszentiván Község Önkormányzata
az idén is megrendezi a már hagyományossá vált
Kistérségi Ifjúsági és Kulturális Találkozót.
A rendezvény idõpontja:
2014. augusztus 24. (vasárnap).
A rendezvény kezdésének idõpontja: 11,00 óra.
A rendezvény helyszíne:
Zalaszentivánon, a sportpályán felállított sátorban.
A rendezvénnyel kapcsolatos tudnivalókról
bõvebb tájékoztatást a jelentkezési lap visszaküldése után
fogunk küldeni.
Várjuk egyéni fellépõk és csoportok jelentkezését!
Üdvözlettel:
szervezõk

Számos értékes információval lettek gazdagabbak a nemesapátiak.
A Nemesapáti Nyugdíjasok Egyesülete 2014. május 21én, szerdán tartotta havi összejövetelét. Az éves programtervnek megfelelõen bûnmegelõzési tanácsadás volt a programja.
Az elõadók a Zalaegerszegi
Városi Rendõrkapitányság és
a Zalavíz Zrt. munkatársai voltak. Luther János körzeti megbízott bemutatta az elõadókat
és általánosságban beszélt Nemesapáti közbiztonsági helyzetérõl, a bûnmegelõzési tanácsadás jelentõségérõl.
Az elõadás keretében szó
volt arról, hogy a lakosságot
felkeresõ közüzemi szolgáltatók munkatársai milyen ruhában jelennek meg, miért keresik fel az ügyfeleket és milyen
igazolvánnyal igazolják magukat.
Az elsõ elõadó Úti Kinga, a
Zalavíz Zrt. fogyasztóvédelmi
referense volt, aki jelenlévõ
munkatársán mutatta be az
elõbb felsoroltakat, felhívta a
figyelmet arra, hogy cégük

dolgozói senkitõl sem kérnek
készpénzt, nem végeznek lakáson belüli munkálatokat, a telekhatáron belül is csak a mérõóra cseréjét, leolvasását végzik. Kérte, ha problémát, viszszaélést tapasztalnak akkor azt
rövid idõn belül jelezzék a
szolgáltatónak.
Dr. Tóth László rendõr õrnagy is bemutatta, hogy hogyan kell igazolnia magát a
rendõrnek, és hogyan lehet az
igazit megkülönböztetni az
álrendõrtõl.
Jó példákkal, élményszerûen mesélt a trükkös és a besurranó lopásról, és az egyéb
közbiztonságot fenyegetõ szabálytalanságról. Felhívta a jelenlévõk figyelmét arra is,
hogy értékeikre jobban vigyázzanak, egymásra figyeljenek és
jelezzék, ha bûncselekményt
észlelnek.
Az elõadás végén az elõadással kapcsolatos kérdésekre adtak választ, tanácsot.

BEFEKTETÉS A JÖVÕBE !
SZEREZZEN KÉPESÍTÉST
TANFOLYAMAINKON !
A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület az
alábbi OKJ-s képzéseket indítja 2013-as árakon
Targoncavezetõ, Emelõgép kezelõ,
Földmunkagép kezelõ, Motorfûrész-kezelõ,
Fakitermelõ, Kisteljesítményû kazán fûtõ.
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

Zalaszentiván-Sportpálya, 2014. augusztus 24. (vasárnap)
A csoport/egyéni fellépõ neve:……………...............................……………
Címe: ………………………………………………….....……………………………………….
Csoportvezetõ neve, telefonszáma:………........………………………………
A csoport létszáma:……….......................................................................…
Ifjúsági csoport
Felnõtt csoport
Elõadás címe:………………………………………………………………………………….
Mûfaja:……………......…………………………………………………………………………..
Elõadás hossza:.…….................………………………………………………………….
Technikai és egyéb igények:…....…………………………………………………..
……………………………………………………..........……………………………………………
………………………………………………………..........…………………………………………
Dátum:………………………………...……..
…………………………………………
csoportvezetõ aláírása

……………………………………….
polgármester aláírása

VISSZAKÜLDENDÕ 2014. augusztus 8-ig a
Kistérségi Iroda
8912. Nagypáli Arany J. u. 26. címére.

www.zalatajkiado.hu
Észak-Nyugat Zala
Kistérségi havilap
Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési
Önkormányzatok Társulása támogatásával
Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér
Kiadja: Zalatáj Kiadó
Szerkesztõségi ügyfélszolgálat:
8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936 Fax: (92) 596-937
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
Kistérségi iroda:
Nagypáli, Arany J. u. 26. • Tel.: 92/564-055
ISSN 2061-361X
Készült: Göcsej Nyomda Kft.
Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. • Tel./fax: (92) 316-783
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Az országos akcióhoz csatlakoztak

Önkéntesek tisztították meg falujukat.
A korábbi években is szerveztek Kispáliban hulladékgyûjtési akciót, a település
idén május 9-én csatlakozott a
TeSzedd - Önkéntesen a tiszta
Magyarországért akcióhoz is. A
szemétgyûjtési program or-

szágszerte több napig tartott.
Kispáli utcáit és bekötõútjait összesen 20 önkéntes
(köztük kisgyerekes családok
is) tisztította meg az eldobált
hulladéktól és szeméttõl.
pb

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!
A szabadtéri csúszdás élménymedence
május 31-tõl nyitva!
Felnõtt belépõ: 2 000 Ft
Gyermek belépõ (3 - 14 éves korig): 1 500 Ft
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Nagylengyel
– Bérfõzés
– Palackozás
– Igény szerint cefrebeszállítás

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon: 92/380-037

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
Tel: 0692/351-320

