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Augusztus 24-én délután a
XIV. Ifjúsági, a XVIII. Kulturá-
lis Találkozót rendezte meg az
Észak-Nyugat Zalai Kistérségi

A kulturális csoportok népszerûsítése a cél
Kistérségi seregszemle Zalaszentivánon

Társulás
Zalaszentiván Köz-

ség Önkormányzata

, és az idei házigazda
település,

a helyi
sportpályán. A rendezvényt

Köcse Tibor,
Dor-

mán Miklós

a társulás elnöke
nyitotta meg, mellette

polgármester kö-
szöntötte a megjelenteket.

– Örülünk annak, hogy van-
nak ezek a térségi rendezvé-
nyek, ahol az idén 30 kultu-
rális csoport lép fel. Ezeken az
alkalmakon mindig sok telepü-
lés vesz részt, akik a saját fa-
lunapjaikhoz is válogatnak a
produkciókból. A csoportok
így egy évben több helyen is
meg tudják mutatni magukat.
Folyamatosan változnak a kö-
rülmények. Remélem az újon-
nan felálló önkormányzati ve-
zetések újra átgondolják azo-
kat a civil igényeket, hogy
igenis szükség van a falvakat
összefogó térségnek tagjának
lenni. A kistérségi társulásból
kilépett települések csoportjai
továbbra is részt vesznek a

rendezvényeken. A kistérség
települései között a következõ
uniós fejlesztési idõszakban
egy úgynevezett Energorégiót
szeretnénk létrehozni. Az így
elnyert félmilliárd forintból a
térség településein különbözõ
megújuló energia és agrár-
energetikai elképzeléseket le-
hetne megvalósítani, melyeket
egy monitorozó központ fog-
ná össze – foglalta össze a ta-
lálkozó lényegét, a térség jövõ-
jét Köcse Tibor, a szervezõ tár-
sulás elnöke. Hozzátette, hogy
a településeknek is program-
ötletet adtak a térségi rendez-
vények, így szeretnék, ha a kis-
térségi borverseny egyfajta
döntõ lenne, és a falvakban
nyertes borok kerüljenek a
mustrára.

A színpadon idén is többfé-
le mûfajt vonultattak fel a
csoportok és az összejövetelen
minden korosztály képviseltet-
te magát. A kulturális mustrára

érkezett
a legtöbb fellépõ: a

mellett a

Vasboldogasszonyból
Községi

Népdalkör Egyesület

Szalagos táncot adtak elõ a Nagypáli Napraforgók.

A fesztiválkedvelõk már nyár
elején várták a programokat.
Akik tavaly látták a hõlégbal-
lon felszállást, azok ezúttal
mindenképp szerették volna
kipróbálni. Idén is három na-
pig tartott a

, melyet au-
gusztus 8-10. között rendeztek
az energiafaluban. A rendez-
vény elõtt már hónapokkal
elkezdõdtek az elõkészületek,
a három napra 24 zalai fellépõt
vártak. Elsõ nap sztárvendég-
ként a , a második nap

és a , a záróna-
pon a és a lépett
színpadra. Szombaton a csa-
padékos idõjárás is befolyá-
solta az eseményre kilátogatók
lelkesedését, de vasárnapra
ezres tömeg hömpölygött a
fesztiválsátor környékén.

Nagypáliban Nap-
korona Fesztivál

Kozmix
Csocsesz Fiesta

Lord Beatrice

Energetikai önellátásra törekszenek
Napkorona Fesztivál Nagypáliban

Második alkalommal futott
a rendezvénnyel párhuzamo-
san a nemzetközi hõlégballon
találkozó, amelyre hat csapat
érkezett, köztük szlovén egye-
sületek is. Az érdeklõdõknek
mindhárom nap volt lehetõsé-
gük a felszállásra, így hamar
megteltek a jelentkezési lapok.
A madártávlatból való fürké-
szést a szélirány is befolyásol-
ta, így illetve

landoltak a ballonok. A
program alatt a fesztiválra ve-
zetõ utca kézmûves sétánnyá
alakult, ahol mézet, tökmagot
is lehetett vásárolni és egyedi
kézmûves termékek, gravíro-
zott üvegek csalogatták az ér-
deklõdõket.

Vasárnap szentmise kereté-
ben és a templomkertben ta-
lálható kopjafáknál emlékeztek

Gõsfán, Hathá-
zán

meg az elsõ világháborúban
elhunyt hõsökrõl. Koraeste a
térség országgyûlési képvise-

lõje, is köszöntötte
a rendezvényre látogatókat, aki

Vigh László

Balról Vigh László, Ujvári Katalin, Farkas Ervin, Köcse Tibor
és Szita Gabriella aljegyzõ.
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A kulturális csoportok népszerûsítése a cél
Kistérségi seregszemle Zalaszentivánon

színjátszók felnõtt tánccso-
port Mini Manók Dan-

, a
, a , a

cing Group Happy Feetés a
tánccsoport is fellépett. A tér-
ségen kívülrõl hozta el mûso-

Második találkozón szerepelt az ApátiCitera Zenekar.

Fotó: Papp ZsuzsiFotó: Papp Zsuzsi

Energetikai önellátásra törekszenek
Napkorona Fesztivál Nagypáliban

követendõ példaként emelte
ki a Nagypáliban megvalósult
energetikai, turisztikai fejlesz-
téseket és jövõbeni folytatásra
buzdított. A fesztivál fejlõdése
szorosan kapcsolódik a tele-
pülésen zajló fejlesztésekhez,
így beszédében
polgármester ezekrõl is be-
számolt:

– 13 évvel ezelõtt fogalma-
zódott meg a Zöld Út elneve-
zésû fejlesztési program, amely-
nek célkitûzéseit próbáljuk
ütemesen megvalósítani, mára
ennek már látható eredményei
vannak. A település a média
mellett több oktatási és kutató
intézményben is bemutatko-
zott. Az elmúlt 4 évben átala-
kult a falu arculata, utcákat
újítottunk fel, megpróbálunk
egy nyugaton már kialakult
uniós településformát létre-
hozni. A falu bejáratánál egy
olyan napelemekbõl álló ener-
giaudvar létesült, ahová része-
sedéssel már a helybéliek is
csatlakozhatnak. Olyan turisz-
tikai elképzeléseink vannak,
amivel a kirándulókat a tele-
pülésre szeretnénk vonzani.
Jelenleg is folyik a magyar ró-
zsák kertjének létesítése, ahol
6500 példányt ültetünk el. A
közeljövõben várhatóan létesül
egy bogyós gyümölcsöket fel-
dolgozó üzem, valamint hama-
rosan befejezõdik az Innová-
ciós Központban egy jövendõ-
beli bor- és pálinkabarlang lét-
rehozása. Szeretnénk energeti-

Köcse Tibor

kailag minél elõbb önellátó te-
lepülés lenni, ezért egy olyan
biogáz üzem tervezésébe fog-
tunk bele, ami kapcsolódik
egy élelmiszeripari termék
elõállító üzem létesítéséhez.
Az út, amin elindultunk, már
több sikert is eredményezett, a
kilenc ország részvételével zaj-
lott nemzetközi energetikai
bajnokságon második helyet, a
magyar Napkorona Bajnoksá-
gon abszolút elsõséget ered-
ményezett – vázolta fel a tele-
pülés helyzetét Köcse Tibor.

A borsodi tele-
pülés 2013-ban a Magyarorszá-
gi Falumegújítás bajnoka cí-
met érdemelte ki, ugyanebben
a versengésben oklevéllel is-
merték el Nagypáli törekvé-
seit. Az 500 kilométerre fekvõ
település polgármestere, Köte-

Komlóska

les László is ellátogatott a fesz-
tiválra, aki kedvezõ tapaszta-
latokat szerzett Zalában:

– A falumegújítók közössé-
gében az ország legjobb és leg-
sikeresebb települései vannak,
ebben a versengésben Nagy-
páli is kiemelkedõ eredményt
ért el. Senki sem fog helyet-
tünk semmilyen problémát
megoldani, minden kistelepü-
lésnek a maga közösségében
kell eredményeket elérni. Eb-
ben önök kimagaslóak, szem-
mel látható milyen iparkodó
közösség él itt – szólt a jelen-
lévõkhöz a 240 lelkes telepü-
lés elsõ embere, aki jelképes
ajándékot adott át Nagypá-
linak.

Az új kezdeményezésként
elinduló

jegyében ezúttal két tele-
Smaragdfa Mozga-

lom

pülés, Komlóska és
kapott a növénybõl, ez arra
ösztönöz, hogy tapasztalatok
gyûjtésével népszerûsítsék a
hasznos energia növényt.

2014-ben is odaítélték a
Nagypáli Településért díjat,
melyet idén ketten vettek át.
Az egyik elismerést

, a lakhegyi óvoda idén
nyugdíjba vonult vezetõje ér-
demelte ki, aki kiemelkedõ
munkát végzett a nagypáli gye-
rekek fejlesztésében, nevelé-
sében:

– Örülök, hogy olyannyira
gyarapodott a gyerekek létszá-
ma Nagypáliban, hogy az óvo-
dai busznak már kétszer kell
fordulnia. Megszerették a gye-
rekek a lakhegyi környezetet,
reméljük, hogy még többen
járnak majd hozzánk – köszön-
te meg az elismerést a lekö-
szönõ vezetõ.

A másik elismerést
, az Alma 2000 Kft. igaz-

gatója vette át, aki manapság is
közremûködik a helyi turisz-
tikai kínálat bõvítésében és
almáskertje a térség egyik
büszkesége. Köcse Tibor ki-
emelte a térségi gazdaság jég-
kárelhárító rendszerét, mely a
rendezvény szombat esti lebo-
nyolítását is segítette. A feszti-
vál alatt a Nagypáli IKSZT-ben

gobelin kiállí-
tását csodálták meg az érdek-
lõdõk. Kísérõ programokként
vidámpark, kirakodó és kéz-
mûves vásár, lovaglás, sétako-
csikázás várta az érdeklõdõket,
akik idén is jócskán átlépték az
ezres látogatószámot.

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

Felsõrajk

Ujvári Ka-
talin

Farkas
Ervin

dr. Házi Béla

Pataki Balázs

Megemlékezést tartottak a templomkertben.

rát a
, a

, a
és a

is.
Tavaly, a rendezett ta-
lálkozón debütált elõször az

, amely-
nek tagjai az idei programra is
szívesen jöttek:

– Mi nem klasszikus népze-
nét, hanem egyvelegeket ját-
szunk. Második alkalommal ve-
szünk részt a találkozón, ahova
kocsmadalokból, magyar nó-
tákból és népdalokkal összefû-
zött egyvelegeket hoztunk.
Szeretnénk a közönséget is
megénekeltetni. Tavaly két hét-
vége híján minden szombaton
felléptünk, idén kevesebb he-
lyen jártunk, de többet gyako-
roltunk. Ezeken a találkozókon
sok barátság kötõdik, az isme-

Vajda József Népdalkör
Gellénházáról Csatári Cite-
razenekar Nagykutasi Nép-
dalkör Pókaszepetki Nyug-
díjasok Õszirózsa Dalköre

Gõsfán

ApátiCitera Szakkör

rõsöknek köszönhetõen hív-
nak bennünket különbözõ
rendezvényekre. Mindig tanu-
lunk új számokat, jön az õsz,
már ahhoz is igazodunk. Min-
denkinek van vagy volt kötõ-
dése citerához, mi azért is va-
gyunk citeraszakkör, mert a
saját örömünkre játszunk. Az
elején leszögeztük, hogy mi
nem vagyunk hajlandók pénzt
elfogadni, mi csak annyit ké-
rünk, hogy vendégeljenek meg
minket – árulta el

, a hattagú csoport veze-
tõje. A létszám hamarosan két
ifjúval bõvül.

A térség következõ rendez-
vénye várhatóan az õszi vers-
mondó és szavalóverseny lesz.

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

Fajt Nor-
bert

-pb-
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Korábbi számainkban több-
ször beszámoltunk az érkezé-
sérõl, az

augusztus 15-én vet-
te át a pályázaton elnyert új
kisbuszt.

– A jármû számos extrával,
erõs motorral, hosszított ten-
gelytávval rendelkezik, ponto-
san azért, hogy a települést
minél jobban kiszolgálja. A ki-
lencszemélyes kisbuszt elsõ-
sorban a polgárõrség használ-
ja, de az önkormányzati kép-
viselõk is vezethetik majd. A

Egervári Polgárõr
Egyesület

Megérkezett az egervári polgárõrség kisbusza

sportegyesület a mérkõzések-
re való utazáskor, a nyugdíja-
sok az összejövetelekre, a mû-
vészeti csoportok a fellépések-
re való eljutáshoz használhat-
ják. A polgárõreink ezután
olyan sport és régiós rendez-
vényekre is eljuthatnak, amik-
re eddig csak több autóval volt
lehetõségük – számolt be

polgármester.
A 13 millió forintos falu-

buszt Egervár elõfinanszíro-
zott pályázat útján nyerte el,
de a pályázati lehetõségek kö-

Szi-
jártó József

zött szerepelt, hogy a nyerte-
seknek a Porsche Bank 5 hó-
napos kamatmentes hitelt biz-
tosít. Ez az „elõleg” segítette a
jármû kifizetését, melyet az
MVH-tól történõ kifizetést kö-
vetõen törlesztenek is.

Javában zajlanak a kultúr-
ház újjáépítési munkálatai, a
bontás és rombolás után már
az építkezés is látszik. Megma-
gasították a falakat, megöntöt-
ték a betonkoszorút, kivágták a
veszélyes fákat, lezárult az épít-
kezés elsõ szakasza. Az épület
szintén utófinanszírozott pá-
lyázatnak köszönhetõen újul
meg, melyet az iskolai alapít-
vány nyújtott be. A finanszí-
rozás ebben az esetben is ön-
kormányzati hitelfelvétellel va-
lósul meg, az igénybe vett
összeget a pályázati kifizetés
után egybõl törlesztik. Az el-
múlt hetekben leesett nagy

mennyiségû csapadék miatt a
kivitelezés is csúszik, a mun-
kák a tetõ felkerülése után
gyorsulhatnak fel, az épületet
várhatóan október közepére
adják át.

Változások történtek a sport-
egyesületnél: az eddigi vezetõ-
ség lemondott, új elnökség ala-
kult vezetésé-
vel, mellette

segíti a munkát. A csapat a
megyei III. osztály Közép-cso-
portjában indult el. Az egye-
sület korábban is megfogal-
mazott célja, hogy elsõsorban
egervári fiatalok lépjenek pá-
lyára, a megfiatalított gárda

egykor megye-
szerte sikeres általános iskolai
csapatára épül. A témáról ké-
sõbb részletesebben is beszá-
molunk.

Gángó Károly
Németh Zoltán,

Bóbics Gyula, Németh Attila

Kenessey Tibor

Pataki Balázs

Szijártó József és a képviselõk az új falubusszal.

Zalaegerszegen, a kórházhoz közel, az Orsolya úton
családi ház, nagy területtel, csökkentett áron eladó.

06 /70/ 338-3933, 92/ 318-450.

Augusztus 18.-án hivatalo-
san is bejelentették, hogy

lesz a
Zala megyei közgyûlési listájá-
nak vezetõje.

a Fidesz frak-
cióvezetõ-helyettese, ország-
gyûlési képviselõje elmondta,
hogy a 256 zalai településen (a
két megyei jogú városban,

és
nem szavaznak errõl)

összesen (a jelenlegi állás sze-
rint) 148 900 polgár adhatja le
voksát október 12-én a megyei
közgyûlés leendõ tagjaira. A
testület 15 fõbõl áll majd. Az
országgyûlési képviselõ meg-
erõsítette, hogy a Fidesz-
KDNP listáját dr. Pál Attila ve-
zeti, aki három ciklusban volt

alpolgármestere, 16 éven
keresztül tagja a megyei köz-
gyûlésnek, elõbb a Fidesz frak-
cióvezetõje, jelenleg pedig a
közgyûlés alelnöke.

Dr. Pál Attila elmondta,
hogy nagy megtiszteltetés és

dr.
Pál Attila Fidesz-KDNP

Vigh László,

Za-
laegerszegen Nagykani-
zsán

Lenti

A cél: fejlett és erõs Zala megye
Dr. Pál Attila a Fidesz-KDNP megyei listavezetõje

egyben felelõsség is ez a fel-
adat. Az elmúlt négy évben
alelnökként vett részt a megye
feladatellátásának átalakításá-
ban. A korábbi intézményfenn-
tartói szerep eltûnt, munkájuk
középpontjába a terület, - és vi-
dékfejlesztés került. Folyamat-
ban van a megye gazdaságfej-
lesztési programjának elkészí-
tése, amelyrõl késõbb kíván
majd részletesebben beszélni.

– Jelenleg tíz tagja van koa-
líciónknak a közgyûlésben.
Szeretnénk október 12-én is
többséget szerezni, amennyi-
ben ez sikerül, a következõ öt
évben több kiemelten fontos
feladatunk is lesz. Ezek közé
tartozik a foglalkoztatás bõví-
tése és a munkahelyteremtés, s
a fiatalok megyében tartását
célzó fejlesztések. Az aprófal-
vas térségekben fontos a né-
pesség megtartása, s ezt a he-
lyi gazdaság erõsítésével lehet
elérni. Elsõdleges feladat a
munkahelyteremtést szolgáló

önkormányzati infrastruktúra,
a megye élelmiszergazdaságá-
nak erõsítése, a turizmus, a kis-
és középvállalkozások fejleszté-
se. Végül, de nem utolsó sor-

ban az összefogás erõsítése a
megyei jogú városokkal, mert
a cél közös, mégpedig a fejlett
és erõs Zala megye – vázolta
programját dr. Pál Attila.

Vigh László (balról) és dr. Pál Attila a sajtótájékoztatón.

Eladó családi ház
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Elõször lapunk júniusi szá-
mában számoltunk be az

központjában megújuló
épületegyüttesrõl. A konferen-
cia termet, kiállító teret, könyv-
tárat és irodát magában foglaló
többfunkciós épület fenntartá-
si költségének csökkentése ér-
dekében a munkálatok során
lecserélték a nyílászárókat, a
szigetelést, a tetõt. A fûtési
rendszerben külön köröket al-
kotva lehet majd szabályozni
az egyes terek hõellátását. A
közösségi tér bejárata és mos-
dói egyaránt akadálymente-
sítve épültek újjá, így könnye-
dén megközelíthetõk. Augusz-
tus másodikán a falunapi prog-
ram keretében tartották az
épület avatóünnepségét. A prog-
ram ünnepi szentmisével kez-
dõdött, majd az

Ali-
bánfa

Integrált Kö-

Új otthonra leltek a helyi közösségek
Falunap IKSZT avatással Alibánfán

zösségi és Szolgáltató Tér
(IKSZT) avatásával, bemutatá-
sával folytatódott.

– Ismét eljött az augusztusi
falunap, amit nem munkával,
hanem szórakozással töltünk.
Ma ismét gazdagodott telepü-
lésünk, megújult a közössé-
geket kiszolgáló faluközponti
épület. Köszönetet szeretnék
mondani az elõdöknek azért,
hogy ezt az épületet felépí-
tették, és mindazoknak, akik
lehetõvé tették a felújítást. A
pályázati forrást megítélõknek,
a kivitelezõknek, és minden
segítõnek, aki tevõlegesen
részt vett a felújításban. Kiala-
kítottunk egy esküvõk megtar-
tására is alkalmas konferencia-
termet, bõvült a könyvtár,
helytörténeti kiállítás nyílt.
Nem csak az épület felújítása

volt a cél, hanem a szolgálta-
tások bõvülése a lakosság sza-
badidejének jobb eltöltése ér-
dekében. Ez a falunap legyen
ennek az új közös otthonnak
az ünnepi asztala, amelyet
mindannyian körülülhetünk –
foglalta össze
polgármester, aki kiemelte a
település közösségeinek mun-
káját, egyházi és világi rendez-
vényeken való aktivitását. Az
ünnepség keretében a faluve-
zetõ jelképes ajándékkal kö-
szönte meg az épület felújítá-
sában és a falunap rendezésé-
ben résztvevõk munkáját.

Az esemény díszvendége-
ként ország-
gyûlési képviselõ a megyei
közgyûlés elnöke elmondta,
hogy Zala megye jövõje elkép-
zelhetetlen a falvak nélkül, me-
lyeket a megyei önkormányzat
is lehetõségéhez mérten segí-
tett. Számos tényezõ csábítja a
városokba az embereket, de a
falvak olyan értékeket, közös-
ségeket hordoznak, melyek meg-
határozzák a megye jövõjét.

Cziráki Imre

Manninger Jenõ

Alibánfa új gyöngyszemét
plébános szen-

telte fel, aki az épület elsõ tu-
lajdonosairól is megemléke-
zett. , a Nem-
zeti Mûvelõdési Intézet zalai
irodavezetõje kiemelte a helyi
értékek, emlékek összegyûjté-
sének jelentõségét, melyek
egy-egy település helytörténe-
tét gazdagítják, egykori közös-
ségét bemutatják. Mindezzel
utalt az alibánfaiak által össze-
állított tárlat sokszínûségére, s
egyúttal mindenkit invitált a
kiállított használati tárgyak,
eszközök, fényképalbumok meg-
tekintésére. A kiállítás összeál-
lításában a helyiek segítségére
volt a
és a

Természetesen idén sem ma-
radt a falunapi közönség kul-
turális mûsor nélkül, koraeste
az alibánfai ,
az és
helyi fellépõk szórakoztatták
az egybegyûlteket.

Sömenek István

Konczér Katalin

Gébárti Kézmûves Ház
Zala Megyei Népmûvé-

szeti Egyesület.

Lila Akác Dalkör
Apáti Citera Szakkör

Pataki Balázs

Cziráki Imre a konferenciateremben köszöntötte a vendégeket.

Mosolyt csaltak az arcokra a régmúlt feledésbe merült felvéte-
lei, eszközei.

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

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Telefon: 92/380-037

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bérfõzés

– Palackozás

– Igény szerint cefrebeszállítás

Államalapítási ünnepün-
kön, augusztus 20-án tartották

a település falu-
napját. A megjelenteket elõbb

polgármester
köszöntötte, majd a faluval a
közös hivatal által szoros kap-
csolatot ápoló ,

polgármestere üdvö-
zölte a vendégeket és emelte

Pethõhenyén

Deák István

Köcse Tibor
Nagypáli

Bállal, tûzijátékkal ünnepeltek Pethõhenyén

ki a települések összefogá-
sának jelentõségét.

A tavalyi falunappal egy
idõben a település szülötte, a
Magyar Közszolgálati Egyetem
tanszékvezetõ egyetemi do-
cense, ál-
lami kitüntetést vett át, az idei
programon õ köszöntötte ünne-
pi beszéddel az egybegyûlteket:

dr. Horváth Attila

– Örömmel fogadtam el,
hogy én mondhassam a mai
beszédet. 1963-tól itt éltem és
jártam iskolába, s máig henyei-
nek vallom magam. István
király ünnepét 1771-tõl Mária
Terézia tett hivatalossá és
állami ünnep lett egészen
1849-ig. Aztán 11 évig tilos
volt megtartani, 1867-ben az
ünnep visszanyerte régi fényét
egészen 1945-ig. Ezt követõen
elõször az új kenyér ünnepe-
ként ülték meg, majd 1949
után már az alkotmányt is ek-
kor ünnepelték. 1991-tõl az
ünnep újfent visszanyerte régi
fényét, és egyetlen olyan ál-
lami ünnepünk, mely a rend-
szerváltást is átvészelte. Pethõ-
henyén Csötörtök Lajos és Gál
Károly tanításának köszönhe-
tõen ez a nap mindig Szent
István király ünnepe volt, az
emberek is ezzel a lelkülettel
mentek ezen a napon misére.
István király vezérletével egy
kiváló természeti adottságú
környezetet laktunk be, amit
súlyos harcok árán kellett meg-
védelmezni az átáramló népek-
tõl. A magyar állam vérben és

küzdelemben született, de
Istvánnak sikerült megterem-
tenie azt a stabilitást, azt a tu-
datot, amely miatt késõbb mél-
tán államalapítóként ünnepel-
ték – foglalta össze az ünnep
mondanivalóját dr. Horváth
Attila.

Estebédkor vadpörkölttel
vendégelték meg falubelieket,
mely az elõzõ nap lõtt
vaddisznóból készült. A
falunapi étket idén is

és szakács fõzte,
akik 3 órán át szorgoskodtak a
kondér mellett. Idén is so-
kan tették próbára ügyes-
ségüket a szabadtéri tekepá-
lyán, megtelt a focipálya és
többen kipróbálták a lovaglást
is. A zenés program része-
ként idén is
és a
szórakoztatta az egybegyûlte-
ket, majd
lépett fel. Este
báljával és tûzijátékkal zárult a
program.

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

Furján
Imre felesége

Borsos Miklós
Leslie Night Band

Lehoczky Judit
Gaál Szabi

Pataki Balázs

A település kitüntetettje, Horváth Attila mondta az idei beszédet.

Sikeres pályázat révén, a

10 millió forintos tá-
mogatásával Volkswagen Trans-
porter 9 személyes személy-
gépkocsit vásárolt az

Ön-
részként 2.663.550 Ft-ot kel-
lett biztosítania a beszerzéshez.

Az augusztus 16-án meg-
áldott gépjármûvet az önkor-
mányzattal együttmûködõ part-
nerek (civil szervezetek, intéz-
mények) tevékenységükhöz hasz-
nálhatják. A közösségi busz
fenntartási költségeit az önkor-
mányzatnak kell kigazdálkod-

Me-
zõgazdasági és Vidékfejleszté-
si Hivatal

Alsóne-
mesapáti Önkormányzat.

Közösségi busszal gyarapodott Alsónemesapáti
nia, mivel ahhoz a hatályos jog-
szabályok szerint állami támo-
gatást nem igényelhet.

A gépjármû biztonságos tá-
rolását hivatott szolgálni az a
garázs, amelyet az önkormány-
zat – saját forrásból – a Posta
és az ún. Tanoda épület össze-
építésével hoz létre.

A falu fejlesztését szolgálja,
hogy a és a ut-
cákban szintén saját forrásából
járdafelújítást végeztet az ön-
kormányzat a balesetveszélyes,
rossz állapotú szakaszokon. Az
ebbõl adódó esetleges kelle-
metlenségekért elnézést kérnek.

Petõfi Rákóczi



A 2014. év a változások éve
a magyar politikai életben. Jól-
lehet, a választások eredménye
hasonlóan alakult, mint négy
évvel ezelõtt, a kormány újra-
alakulása számos újdonságot is
hozott magával. A miniszterek
és államtitkárok kinevezése
után döntöttek a kormánymeg-
bízottak személyérõl is. Töb-
bek között Zala
megyei kormánymegbízott is-
mét abban a megtiszteltetés-
ben részesült, hogy folytathat-
ja a négy évvel ezelõtt meg-
kezdett munkáját. A kormány-
megbízottal beszélgettünk mun-
kájáról, az elmúlt négy évrõl,
és természetesen a jövõrõl.

– Másodszori kinevezésem
igazi megtiszteltetés számom-
ra. Felemelõ érzés, hogy meg-
kaptam a bizalmat Orbán Vik-
tor miniszterelnöktõl és újra
hívott ahhoz a közös munká-
hoz, ami a következõ négy év-
ben várható. Arra számítok,
hogy sok feladatot kapunk,
mellyel újra bizonyítani szeret-
nénk, hogy a Zala Megyei Kor-
mányhivatal hozzá tud járulni
az ország gazdasági verseny-
képességéhez is.

– Az vonzott igazán, hogy
ez egy nagyon összetett mun-
ka, hiszen a jogszabályok által
meghatározott alapfeladatai-
mon túl számos további elvá-
rásnak kell megfelelnem, kü-
lönösen most, hogy a minisz-

Rigó Csaba,

– 2014. július 7-én, a Ma-
gyar Közlönyben olvashattuk
elõször, hogy újra kormány-
megbízotti teendõk elé néz.
Milyen érzésekkel fogadta új-
raválasztása hírét?

– Mi az, ami valóban ér-
dekessé és különlegessé teszi
ezt a munkakört az Ön szá-
mára, mi a valódi oka annak,
hogy vállalta ezt a felelõs-
ségteljes pozíciót 4 évvel ez-
elõtt?

„A közszolga van az állampolgárért, nem fordítva”
Interjú Rigó Csabával, Zala megye kormánymegbízottjával

terelnökséghez kerültünk. Ez a
hivatás megkívánja, hogy légy
profi szakember; ösztönzõ, de
szigorú vezetõ; de ami igazán
elengedhetetlen: embernek is
kell maradni ebben a szolgálat-
ban. Számomra nem okozott
nehézséget az elmúlt négy év,
örömmel végeztem a mun-
kám. Minden reggel úgy kel-
tem fel, hogy mit tudok tenni a
helyi közösségért az állam-
igazgatás területén. Úgy látom,
az emberek, a munkatársak ér-
tékelték a törekvésem. Másnak
is azt kívánom, hogy olyan
munkahelye legyen, ahol meg-
találja a számítását.

– Mindig vannak nem várt
helyzetek. Legyen ez a rendkí-
vüli idõjárás okozta vészhely-
zet, hóhelyzet, árvíz, ezek va-
lóban nehézségek voltak. Azon-
ban az is komoly döntések elé
állított, amikor az ország költ-
ségvetési fenntarthatósága ér-
dekében egy optimálisabb lét-
számú államigazgatás létreho-
zásáról határozott a kormány.
Nyilvánvalóan ez érintette a mi
területünket is, ami konkrét
létszámleépítésekkel járt. Ezt
is vezetõként kellett kezelnem,
ugyanakkor a lehetõ leghumá-
nusabb módon, tehát elsõként
az üres státuszokat szüntettem
meg. Azonban az, hogy az adó-
fizetõk elvárják, hogy költség-
hatékonyabb államigazgatás jöj-
jön létre, az teljesen érthetõ
kívánalom részükrõl.

– A legfõbb feladatunk,
hogy a megkezdett államigaz-
gatási átalakítást úgy folytas-
suk, hogy hozzájáruljunk az

– Az éremnek mindig két
oldala van. Milyen nehézsé-
gekkel, negatív hatásokkal
kellett megküzdenie?

– Melyek lesznek a kor-
mánymegbízottak legfonto-
sabb feladatai az új kormány-
zati ciklusban?

ország gazdasági versenyké-
pességéhez. Ez pedig csak úgy
valósulhat meg, ha még haté-
konyabb államigazgatási szol-
gáltatásokat nyújtunk az állam-
polgároknak. Ez egy sok össze-
tevõs feladat, melybe beletar-
tozik a járási rendszer további
erõsítése, ezen belül a telepü-
lési ügysegédi hálózat további
fejlesztése, a kormányablak-
rendszer korszerûsítése. De
idesorolom a jó partneri vi-
szony ápolását a települési ön-
kormányzatokkal, mert a tör-
vényességi felügyelet mellett
fontos a velük való tényleges
együttmûködés is. Ezt szolgálja
az a döntés, hogy immár a já-
rási hivatal vezetõinek is részt
kell venniük a testületi ülése-
ken és ott is felajánlani a segít-
ségüket a helyi közösségek-
nek. Emellett még több kreatív
ötletet várok el a közös mun-
kában. Jó kezdeményezésnek
tartom, hogy a zalaistvándi víz-
folyásról letermelt 250 m tûzi-
fát a közfoglalkoztatási prog-
ram keretében feldolgozzuk,
ezt követõen pedig 250 rászo-
ruló családnak juttatjuk el.

– A Jó Állam kialakítása a
Magyary Program része, mely-
nek elsõ szakasza lezárult. Az
államigazgatás különbözõ szint-
jein változások várhatóak, és
ahol szükséges, ott logikus
korrekciók is lesznek. Azt fog-
juk tenni, amit az állampolgári
igények megkövetelnek. Tehát
csak akkor hozunk létre újabb
kormányablakokat, ha arra va-
lóban igény van, és az ügyfél-
forgalom is megkívánja. Tekin-
tettel Zala speciális birtokszer-
kezetére, emellett aprófalvas
jellegére, közel 290 ezer lakos-
sal rendelkezõ megyénkben
258 település található. Zalá-
ban ezért kiemelten fontos az
ügysegédi rendszer fejlesztési
folyamata – a helyi lakossági
visszajelzéseket figyelembe vé-
ve. Már a megye 80 %-án jelen
vannak ügysegédeink, hiszen
elsõdleges célunk az, hogy
olyan kistelepülésekre is eljus-
son az ügyintézõ, ahol eddig
nem volt állandó ügyfélfoga-

3

– Az elmúlt négy évben
rengeteget hallhattunk a „jó
állam” koncepció megvalósí-
tásáról is. Arról, hogy a mo-
dern, ügyfélközpontú alapel-
veikkel teljesen úttörõ gyakor-
latot indítottak el az elõzõ
ciklusban az államigazgatás-
ban, utalok itt például a já-
rási hivatalok, járási kor-
mányablakok megnyitására,
de idetartozik a települési
ügysegédi hálózat kialakítása
is. Hol tart ez a folyamat és
várható-e további szervezeti,
hatásköri átalakítás a Zala
Megyei Kormányhivatalban?

dás, hogy ne az ügyfél, hanem
inkább az ügyirat utazzon. A
járási rendszer kialakulása pe-
dig lehetõvé tette az állam-
polgárok számára, hogy köze-
lebb kerüljenek az államigaz-
gatáshoz. Felismertük, hogy
sokan csak ebédidõben sietve,
vagy munkaidõ után tudják
intézni ügyeiket. Ezért beve-
zettük a hosszabbított nyitva
tartást 08:00-tól 20:00-ig, mely
természetesen továbbra is meg-
marad. De az államigazgatás
törekvéseit bizonyítja az is,
hogy az ügyintézés idõtartama
30 napról 21-re csökkent, ezt
már törvény írja elõ. Az egyab-
lakos ügyintézési rendszerben
jelenleg 260 ügyet lehet in-
tézni, ez tízszeresére fog nõni
a jövõben. A tervek szerint 50
üggyel bõvül majd az elekt-
ronikusan intézhetõ ügyek
száma is. A közfoglalkoztatási
programok hatékony kivitele-
zése ugyancsak fontos alappil-
lérévé vált munkánknak. Ko-
moly szándékunk, hogy min-
den olyan ember, aki nem talál
munkát hosszú ideje, visszave-
zetõdjön a munka világába és
tisztességes bért kapjon a tisz-
tességes munkájáért. És úgy
tûnik, jól haladunk az úton,
hiszen a legfrissebb adataink
szerint az ötezret is elérheti a
közfoglalkoztatottak száma Za-
la megyében. Jelenleg két ágon
mûködtetjük ezt a folyamatot.
Egyrészt augusztus elsejétõl
további kistérségi Start munka-
programok indultak, melyek
lényege, hogy olyan fiatal, kez-
dõ munkavállalók is lehetõség-
hez jussanak, akik eddig nem
tudtak elhelyezkedni. Másrészt
folytatódik a hosszabb idõtar-
tamú, hagyományos közfoglal-
koztatás is.

– A kormány Zalában 412
millió forintot biztosít a Start
munkaprogramra, ezzel 61 te-
lepülésen 679 ember jut mun-
kához. A hagyományos 6-8 órás
közfoglalkoztatási programba
pedig plusz 1 255 dolgozót
vonnak be. Zala megyében
igény van a jó munkaerõre,
fiatalokra és idõsebbekre egy-
aránt. Ezt bizonyítja például az
is, hogy a közfoglalkoztatási
program a kormányhivatal
falain belül is megvalósult. Je-
lenleg is 20 fõt alkalmazunk e
program keretein belül olyan
munkakörökben, mint munka-
vezetõ, segédmunkás és ügy-
viteli munkatárs. Többségük
gimnáziumi és szakközépisko-
lai végzettséggel rendelkezik, a
legfiatalabbak életkora 20 és
30 év között mozog átlagosan,
az idõsebbek 50 és 55 év kö-
zöttiek. Az eddig lezárult köz-
foglalkoztatási programjainkon

– Mit jelent ez számokban?

Rigó Csaba újabb ciklusra kapott bizalmat Orbán Viktortól.
Zala megye kormánymegbízottja átveszi a kinevezést a
miniszterelnöktõl.
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60 fõ kapott lehetõséget 2014
áprilisáig hivatalunkban.

– Minden területét lehet és
érdemes is fejleszteni. Még in-
kább törekednünk kell a pon-
tosságra, gyorsaságra, továbbá
az ügyintézés egyszerûbb le-
bonyolítására, hiszen még min-
dig rendkívül bürokratikus a
rendszer. Fel kell számolnunk
a párhuzamosságokat. A leg-
ésszerûbb az lenne, ha az ál-
lampolgárok személyes adatait
egy központi rendszerben tá-
rolnák annak érdekében, hogy
ne kelljen mindenhol megad-
niuk az adataikat. És ami a
legfontosabb: empatikus ügy-
intézés az állampolgárokkal,
hiszen munkánk alapja, hogy a
közszolga van az állampol-
gárért, és nem fordítva. Az
állampolgárnak mindig igaza

– Ön szerint mi az, ami-
ben fejlõdnie kell a magyar
államigazgatásnak?

van. Ha ez alapján dolgozunk,
nem hibázhatunk.

– Szeretném kihasználni
azt, hogy a kormányhivatali
rendszer a miniszterelnökség-
hez került, melyet örömmel fo-
gadtam. Ebbõl adódóan szá-
mos új kihívás elé nézünk. Cél-
jaim között szerepel az, hogy
hozzájáruljak a zalai települé-
sek fejlõdéséhez, nem pusztán
az üzemeltetésükhöz. Továbbá
szándékomban áll országgyû-
lési képviselõinket is segíteni
abban, hogy sikerrel lobbizza-
nak a Zala megyei célokért. A
települési vezetõknek pedig
hathatós segítséget nyújtani a
munkahelyek bõvítéséhez.

– Feltételezem, hogy izga-
tottan tekint az elkövetkezen-
dõ idõszakra. Milyen szemé-
lyes célkitûzései vannak a jö-
võre nézve, mi az, amit meg
szeretne valósítani Zala me-
gyében?

Egy korábbi sajtótájékoztatón Rigó Csaba kiemelte a Zalabér-
ben folyó közmunka eredményességét, hatékonyságát.
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Vöcköndön rendkívül fon-
tosak a közösségi rendezvé-
nyek, amikor megsokszorozó-
dik a település lélekszáma, és a
faluból elszármazottak is visz-
szatérnek. Idén augusztus 16-
án tartották a sokak által már
a naptárba beírt falunapot,
melyre ezúttal is megtelt ér-
deklõdõkkel a faluház és
környéke.

– A rendezvénynek már
hagyománya van, hetedik éve
tart a kapcsolatunk a vöcköndi
telephellyel mûködõ Fiatal
Családok Egyesületével, akik-
kel minden rendezvényünket
közösen tartunk meg. Kis tele-
pülés vagyunk, az önkormány-
zat önerõbõl egyelõre nehe-
zen tud ilyen feladatokat meg-
oldani, és a civil szervezet
nagy segítségünkre van. Szin-
tén jó a kapcsolat a Kemend-
ollári Önkéntes Tûzoltó Egye-
sülettel, tagjai mindig segíte-
nek, ha kell és szintén minden
programunkon részt vesznek.
A mai napra is elhozták a
jármûvüket, melyet érdeklõd-
ve vizsgáltak a gyerekek. Ilyen-
kor megsokszorozódik a la-
kosságszám, és szerencsére
egyre nagyobb a gyerekzsivaj.
Örülünk, ha használják a kö-

Tartalmas falunap a Vöcköndön

zösségi épületet, hiszen akkor
van értelme a létének – emelte
ki polgármester.

A falunapon szokás szerint
délután kulturális mûsor szó-
rakoztatta a megjelenteket,
ahol felléptek a és a

táncosai, a
, vidám

komédiát adott elõ a
és operett-

slágerekkel érkezett
. A gyerekek örömére

trambulinon is lett felállítva,
mellette különbözõ vetélke-
dõkkel, rajzversennyel, asztali-
tenisz és biliárd versenyben
mérkõztek meg.

Aki megéhezett, gulyással
és vadpörkölttel csillapította
éhségét, a vidám hangulatú
napot bálja
zárta. A településhez kapcso-
lódó információ, hogy adós-
ságmentes településként Vöc-
könd is részesült támoga-
tásban. Az így kapott 1,5 mil-
lió forintot szeptemberben a

és az ut-
cák javítására, árkolására for-
dítják.

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

Kiss József

Bonita
Semiramis ke-
mendollári asszonyok

Teskándi
Színjátszó Csoport

Merics Ni-
kolett

Szommer Szabolcs

Jókai Arany János

Pataki Balázs

A gyerekek érdeklõdve vizsgálták a tûzoltókocsit.

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 e-mail: zalataj@zelkanet.hu•

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

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Márfi Gyula Vesz-
prémi Fõegyházmegye

nemes-
apáti Szent Miklós Plébánia

Szeghy Csaba Ta-
más

Sömenek
István

Zalaszentiváni Plébánián

Vöcköndön

– Mikor és hogyan került a
papi pályára?

– Következett a civil élet.
Milyen területen dolgozott?

érsek, a
fõpász-

tora augusztus 1-tõl a

vezetésével
újmisés atyát bízta meg.

Az eddigi plébános,
érseki tanácsos 54 év

nemesapáti szolgálat után a
foly-

tatja hivatását. Szeghy Csaba
nem került ismeretlen kör-
nyékre, hiszen gyermekként

ismerkedett meg a
vallással. Az atyát most rövid
bemutatkozásra kértük.

– A gimnázium elõtt felme-
rült bennem a papi hivatás
gondolata. A Vöcköndön is mi-
sézõ Sömenek István atyát kér-
deztem, hogy miként lehetek
pap. Azt tanácsolta, hogy elsõ
lépésben jelentkezzek egyházi
gimnáziumba. 1978-ban kezd-
tem tanulmányaimat Eszter-
gomban, a Temesvári Pelbárt
ferences gimnáziumban, ahol
négy évig tanultam. Továbbra
is kitartottam elhatározásom
mellett, így felvételiztem Vesz-
prémben, az érsekségen. Ak-
kor még Szendi József püspök
úr volt az elöljáró. A felvétel
után másfél év katonai szol-
gálat következett a Lenti-Zajda
laktanyában. Leszerelés után
Esztergomban, a fõiskolán foly-
tattam a tanulmányaimat, ahol
csak két esztendõt töltöttem
el. Ekkor úgy éreztem, hogy
mégsem áll közel hozzám ez a
hivatás. Elöljáróim ezt nagyon
sajnálták.

– Elég sokféle tevékenysé-
get végeztem, dolgoztam pos-
tán, szállodában, aztán raktá-
rosként és biztonsági õrként
is. Közben azonban mindig
éreztem, hogy a papi hivatás
felé haladás befejezetlen ma-

Isteni sugallat vezette a papi pályára
Csaba atya a nemesapáti plébánia új vezetõje

radt. Elvégeztem Zalaegersze-
gen egy három éves teológiai
tanfolyamot, majd 1994-tõl hit-
tant tanítottam. Ezt követõen
jelentkeztem Budapestre, a
Pázmány Péter Hittudományi
Egyetemre, melyet 2000-ben
végeztem el. Úgy döntöttem,
hogy újra a papi hivatás felé
fordulok. Háromszor jelent-
keztem, harmadszorra vettek
fel. Elõször, mint minden je-
lentkezõt, elkeserített az eluta-
sítás, a második próbálkozás
után elgondolkoztam: tényleg
ez a hivatás való nekem? Elza-
rándokoltam Medjugorjeba,
ahol azt éreztem, hogy Isten
azt sugallja: harmadszor is pró-
báljam meg. Végül felvételt
nyertem Veszprémbe. Figyel-
meztettek, hogy nem lesz
könnyû, mivel negyven évesen
20-25 éves fiatalemberek közé
kerülök. Generációs különb-
ség volt, de úgy gondoltam,
hogy ha az Isten valóban meg-
hívott erre a feladatra, akkor
hamar ki fog derülni, hogy
megbirkózom-e a feladattal,
vagy sem. Nagyon nagy szere-
tettel és barátsággal köszön-
tem el az évfolyamtársaimtól.
Fiatal koruk ellenére nagyon
jó kapcsolat alakult ki közöt-
tünk, tanácsokat kértek tõlem,
atyjukként tekintettek rám.
2013. október 12-én diakónus-
sá avattak, idén június 20-án a
zalaegerszegi kertvárosi temp-
lomban pappá szenteltek. A
gesztus, hogy érsek atya egy-
bõl plébánossá nevezett ki,
számomra is meglepõ volt. Az
Isten mindenkire akkora ke-
resztet tesz, amekkorát elbír!

– A jó tapasztalatoknak és
véleményeknek köszönhetõen
bízták rám a Nemesapáti Plé-
bániát, valamint a hozzá tar-
tozó alsónemesapáti és vöc-

– Talán az élettapasztala-
tának köszönhetõen nevezték
ki egybõl egy plébániára?

köndi templom vezetését.
Nagy feladatnak tartom, hi-
szen az élettapasztalat ellenére
ezen a pályán még új vagyok.
A plébánia jelenleg üres, meg
kell tölteni élettel, az anyagi,
lelki ügyek intézése mind rám
hárul. Nem ijedek meg a fe-
ladattól, de estére, mint bárki
más, én is elfáradok.

– Lehet, hogy az ember
élete megbicsaklik, de ha tény-
leg arra az útra hivatott, akkor
az Isten a görbébõl is tud
egyenest csinálni. Akármeny-
nyire is elveszettnek érzi ma-
gát az ember, az imádsággal el-
érheti azt, amit szeretne. Kér-
jetek és adatik! Én is sokat vár-
tam, de hiszem azt, hogy így
volt ez jó. Fiatalon nem biztos,
hogy ilyen ember vált volna
belõlem. Egy huszonéves az
idegen környezetben könnyen
megroppanhat egy ekkora fe-
ladat alatt.

– Nem szeretnék nagy vál-
tozásokat, de a templomba
csak élõ virágokat szeretnék.
Ha valakit mûvirággal köszön-
tünk meg, megsértõdne érte.

– Az ön elhivatottsága
sokaknak például szolgálhat.

– Van olyan szokás, hit-
vallás amihez ragaszkodik?

A gesztus a lényeg, egy szál vi-
rág felér több csokorral. Az is-
kolában nem az a fontos, hogy
ki hány „Mi atyánkat…” tud el-
mondani. A történelmi Krisz-
tus szerepét tanuljuk meg, fo-
gadjuk be, tudjuk hova he-
lyezni a történelemben. Kicsi
kortól tudatosodjon, hogy
Krisztus közülünk való törté-
nelmi személy volt. Az elsõál-
dozók és bérmálkozók is tud-
ják, hogy a Krisztus teste ki-
fejezésnek mi a mögöttes tar-
talma. A szentmisén való rész-
vételre Alsónemesapátiban pél-
dául heti három lehetõség van,
ezért egy héten legalább egy
pecsét legyen a misekönyvecs-
kében.

Az új atyát kántorként
segíti,

aki ezzel szintén új hivatást
kezd el. A szentmisék Alsóne-
mesapátiban kedden és pénte-
ken 18 órakor, illetve vasárnap
8 órakor kezdõdnek, Nemes-
apátiban szerdán 18 órakor,
szombaton 7 órakor, illetve va-
sárnap fél 10-kor, Vöcköndön
csütörtökön 18 órakor és va-
sárnap 11 órakor lesznek. Az
atya hétfõnként saját szándé-
kára misézik.

Póczakné Simon Rózsa

Pataki Balázs

„Isten mindenkire akkora keresztet tesz, amekkorát elbír!”

A köznyelvben nevezett 2014.
évi XXXVIII. törvényt az Országgyûlés 2014. július 4-i
ülésnapján fogadta el, melynek fõbb rendelkezései 2014.
július 26-án léptek hatályba.

A törvény hatálya alá tartoznak mindazon deviza vagy
forint alapú fogyasztói kölcsönszerzõdések, melyek tartal-
mazzák:

–

.
A devizamentõ törvény kimondja, hogy a

napja között kötött, fenti két krité-
riumoknak megfelelõ szerzõdésen (hitel-, kölcsönszerzõdés,
pénzügyi lízingszerzõdés) alapuló követelések behajtása a
munkabérbõl nem jogszerû. A munkáltató azonban köz-
vetlenül nem állíthatja le a letiltás teljesítését, mert ez minden
esetben a végrehajtó feladata.

Ennek fényében

kormánymegbízott,
Zala Megyei Kormányhivatal

devizamentõ törvénynek

vagy

Rigó Csaba

az árfolyamrés, azaz eltérõ vételi és eladási ár-
folyamok alkalmazását

– az egyoldalú szerzõdésmódosítás lehetõségét
2004. május 1.

és 2014. július 26.

tájékoztatunk minden érintett mun-
kavállalót, hogy amennyiben szerzõdésük megfelel
bármely fent kiemelt két kritériumnak, és a mun-
káltató a letiltást foganatosítja, akkor
végrehajtási kifogással élhetnek!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a végrehajtási ki-
fogást az illetékes bíróságnak címezve, de a végrehajtó
útján nyújtsák be a lehetõ legrövidebb idõn belül, hogy
a letiltás leállítása minél elõbb megvalósulhasson!

haladéktalanul

FELHÍVÁS!
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Az összeesküvés elméle-
tek korát éljük, én is talál-
koztam eggyel, amit ezúton
megosztok. Állítólag a kony-
habútorok fejlõdése nagy-
ban betudható annak a re-
form gondolatnak, hogy a
férfiak is legalább annyi
idõt töltsenek a konyhában,
mint a nõk.

Egy titkos szervezet már
a múlt század eleje óta pró-
bálja ezt különbözõ megol-
dásokkal elérni. Elõször úgy
gondolták, a legegyszerûbb
megoldás az lenne, ha a
férfiakat fizikailag megpró-
bálják a konyhában tartani.
(Láncoljuk oda õket… ez
volt az eredeti terv.)

A férfiak erõfölényétõl
tartó titkos nõi szervezetek
azonban nem bíztak ebben
az egyszerû megoldásban.
Ezért titkos kutatások in-
dultak arra, vajon milyen
megoldással lehetne a fér-
fiakat tartós konyhai mun-
kára fogni. Ezért az elektro-
mos áram, a gáz konyhai
alkalmazására indultak ku-
tatások. Majd a konyhabúto-
rok formáját, színét, mére-
tét, elrendezését változtat-
ták meg, hogy a férfiakat a
konyhába csábítsák.

A 60-as években végsõ
elkeseredésükben még a
miniszoknyát is kitalálták…

Informátorom szerint ez
a titkos szervezet a mai na-
pig mûködik. Bár számára
érthetetlen, mért nem jöt-
tek rá arra, hogy miért akar
fõzni a férfi?

A válasz roppant egysze-
rû. Hogy kezdõdik minden
recept?

– Végy egy tiszta edényt….
Na ezért nem lesznek a

férfiak soha konyhatün-
dérek…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

Idén is nemzeti ünnepünk-
höz közel esõ szombaton,
augusztus 16-án tartották a fa-
lunapot .
A programokhoz május óta
szerencsére rendelkezésre áll
a kemence, így annak befûté-
sével vette kezdetét a nap. A

és
alkotta csa-

pat idõben ledagasztotta és
sütõbe tette a szentelésre váró
kenyereket. Augusztus 20-hoz
közeledvén az új kenyér ünne-
pét is megtartották. A falunapon
többeknek bemutatkozó új atya,

áldotta meg a
kemencében sütött kenyereket.
A hat darab 2,5 kg-os kenyér az
utolsó morzsáig elfogyott.

– A gyerekeknek jó, ha
megtanulják, hogy mi itt a falu-
ban egy nagy család vagyunk,
akik együtt ülik meg az ün-
nepeket. Ez a falu a mi ottho-
nunk, a mi hazánk, ahol csak
akkor van igazi élet, ha mi azt
szeretettel, összefogással tölt-

Alsónemesapátiban

Haiducsiné Balogh Szilvia,
Galamb Beáta, Fábiánné Si-
mon Klára, Kovács Katalin,
Krápicz Lászlóné, Pereszte-
giné Cziráki Katalin Vi-
rághné Ujj Ilona

Szeghy Csaba

Saját kemencében sült az új kenyér
Ünnepi falunap Alsónemesapátiban

jük meg – szólt az egybegyûl-
tekhez pol-
gármester.

Az ünnepi megemlékezés
minden évben a falunapi prog-
ram része, melyre ezúttal is
mûsorral készült az

. A
kulturális csapat Pereszteginé
Cziráki Katalin képviselõ ötle-
tének köszönhetõen 3 évvel
ezelõtt alakult azzal a céllal,
hogy visszahozza a faluba a
nemzeti ünnepekrõl való mél-
tó megemlékezést. Elsõ fellé-
pésük szenteste templomi
énekléssel kezdõdött, azóta
minden ünnepre mûsorral ké-

Balaton Józsefné

Alsóne-
mesapáti Kultúrcsoport

Csaba atya szentelte fel a település kisbuszát.

szülnek. A csapatot most
,

Haiducsiné Balogh Szilvia,
, ,

Pereszteginé Cziráki Katalin
alkotja, és akikhez frissen csat-
lakozott és

.
– Az aktuális ünnepi mû-

sorhoz kiválogatom az alka-
lomhoz illõ dalokat és verse-
ket, a zenei kíséretet Kámán
Géza dolgozza ki az általam
kért dalokból, aztán megbe-
széljük, hogy kinek mi lesz a
dolga. Egy zenét kedvelõ, ba-
ráti társaság vagyunk. Nagyon
örülök, hogy egyre több hely-
beli, érdeklõdõ fiatalt tudunk
ebbe belevonni! A zenei pa-
letta elég színes, népdaloktól
az egyházi énekeken át egé-
szen a rock-metál dalokig min-
dent befogadunk, ami a ma-
gyar nemzethez való hûségün-
ket, szeretetünket tükrözi. Mû-
sorainkkal hirdetjük a hitet,
azt a fontos eszmét, hogy jó
magyarnak lenni! – mutatta be
a csoportot Pereszteginé Czi-
ráki Katalin.

A mûsort követõen Balaton
Józsefné polgármester mutatta
be a lakosságnak a 13 milliós
pályázatból nyert új kisbuszt,
melyet Csaba atya szentelt fel.
A gyermekeket kézmûves fog-
lalkozás, játszóház és ugrálóvár
várta, a nap végén egy tál étel-
lel vendégelték meg az egy-
begyûlteket.

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

Ba-
logh Tibor, Cziráki Petra

Ká-
mán Géza Krajczár János

Virágh Vivien Krá-
picz Kata

Pataki Balázs

Miért nem fõz a férfi?…
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HarmonikÁcs Együttes

Érdeklõdni: 06 - 20 - 336 5202
Hagyárosbörönd, Fõ út 37.

kocsishuszonhat@freemail.hu

magyarnóta mûsora

A

tanévnyitóján
igazgatónõ kö-

szöntõ beszédében elmond-
ta, hogy az oktatási intéz-
mény önálló elsõ osztályt
indított.

Ezt követõen
pedagógus köszönte

meg érseki
tanácsos ötvennégy évi peda-
gógusi munkáját, majd az

nemesapáti-alsónemes-
apáti Csertán Sándor Általá-
nos Iskola Sza-
bó Katalin

Horváth Tí-
mea

Sömenek István

Csertán-díjat adományoztak
igazgatónõ átnyújtott a Cser-
tán Sándor Általános Iskola
és az Apáti Iskoláért Alapít-
vány közössége által adomá-
nyozott díjat. A lelkipásztor
több évtizedes hitoktatói
munkájával, segítõkészségé-
vel a nevelõtestület aktív tag-
jaként hozzájárult az intéz-
mény jó hírnevéhez, oktató-
nevelõ munkájának színvona-
las mûködéséhez.

H.L.

Augusztus harmadikán dél-
elõtt hagyományosan Zala-par-
ti horgászversennyel kezdõ-
dött a falunap,
majd a kondérok köré gyûltek
fõzni a férfiak és az asszonyok.
A szervezõk a gyerekeket csil-
lámtetoválással, légvárral lep-
ték meg, a nagyobbak bubo-
rékfociban mérték össze ügyes-
ségüket. Az ünnepi szentmise
után helyi és környékbeli fel-
lépõk színesítették a progra-
mot, majd
polgármester köszöntötte a
programon résztvevõket:

– A mi életünk attól válik
értékesebbé, ha idõk múltával
utódainkra értékesebb, általuk
is fenntartható falut hagyunk
magunk után. A ma kitüntetett
házaspárokkal és közösségünk
többi tagjával együtt több
mint másfél évtizeden keresz-
tül mindig könnyen tudtunk
alkalmazkodni közös életünk
szakaszaihoz, változásaihoz, az
aktuális politikai, gazdasági
helyzethez. Azt mondják, az
élet egy nagy utazás. Másfél év-
tizeddel ezelõtt kevesen vol-
tunk a közös vonatunkon, de

Kemendolláron

Koronczi László

Ünnepélyes falunap Kemendolláron
Elismeréseket, járdát adtak át

A falunapi kitüntetettek dr. Mimon Ágnessel és Koronczi Lászlóval.

az akadályok közepette is sok
volt a felszálló, és sokan érkez-
tünk meg. Kemendollár köz-
ség nevében köszönöm a kö-
zös értékteremtést, köszönöm,
hogy hozzájárultak ahhoz a
békés baráti hangulathoz, ami-
ben a nehézségek ellenére is
jó volt együtt szolgálni. Az idei
fejlesztések pénzügyi forrásai-
nak felét, 9,5 millió forintot a
hitelmentesen gazdálkodó ön-
kormányzatoknak adott juta-
lomból finanszírozzuk. A tele-
pülésen másfél évtized alatt fél
milliárd forintnyi fenntartható
fejlesztést hajtottunk végre,
mindemellett jó hangulatban
tudtunk szórakozni, ünnepel-
ni és közösséget teremteni. 16
év alatt 14 képviselõvel dol-
goztam együtt, de soha nem
voltunk határozatképtelenek,
nem volt harag, ellentét. Min-
denkinek köszönöm a négy év
alatti közös munkát, eredmé-
nyeket. Külön köszönetet ér-
demel a helyi Vöröskereszt
alapszervezet tagsága, akik
rendezvényeink nélkülözhetet-
len háttérmunkáját, kiválóan
összehangolt csapatmunkával

oldják meg évrõl-évre – szólt a
falunap vendégeihez a faluve-
zetõ, majd

, a Zalaegerszegi Járási Hi-
vatal hivatalvezetõ-helyettesé-
vel adta át az elismeréseket.

Jutalmakat kaptak a tele-
pülésért sokat tevõ házaspá-
rok, így

és az önkor-
mányzat elismerte

több évtizedes mun-
káját is. A civil szervezetek egy
kis meglepetéssel készültek a
falunapra. Polgármesterüknek
igyekeztek kedveskedni, aki
egy emlékplakettet és tortát
kapott pártfogoltjaitól.

– Az emberrel szinte egy-
idõs a vágy, hogy kitûnjön a
többiek közül, és elismerést
adjon, illetve kapjon. Az elis-
merésünket azonban sosem a
hivatalosság adja, hanem a ben-
ne megfogalmazott nagyrabe-
csülés és tisztelet. Bizonyára
senki sem azért cselekszik jót,
hogy kitüntessék, hanem mert
természete, erkölcse, érték-
rendje, tudása úgy kívánja. A
közösségek hatékonyságát a
négy tényezõ erõssége alakítja.
A kemendollári civil szerve-
zetek nevében szeretnénk tisz-
teletünket és hálánkat kifejez-

dr. Mimon Ágnes-
sel

Illés Zoltán-Illés Zol-
tánné, Dóczi Tibor-Dóczi Ti-
borné, Horváth József-Hor-
váth Józsefné, Pintyõke Lajos-
Pintyõke Lajosné, Nágli János-
Nágli Jánosné

Koronczi
Lászlóné

ni azért, hogy személyével és
személyiségével, településünk
életében tanúsított példamu-
tató emberi magatartásával se-
gítette, s reméljük, még sokáig
segíti is a község gazdasági,
kulturális fejlõdését. Kevesen
tudják, hogy magánemberként
is támogatja a településen élõ-
ket – hívta a színpadra Ko-
ronczi László polgármestert

, az önkéntes
tûzoltók elnöke.

A folyamatos fejlesztések-
nek köszönhetõen Kemend-
ollár lakói könnyebben is tud-
nak a faluban közlekedni.
Szeptemberre befejezõdik a
hegyi kápolna külsõ és belsõ
felújítása, új harangot kap az
épület, valamint az oda vezetõ
út aszfaltozása is a végére ér. A
falunapra a egyik
járdaszakasza készült el, me-
lyet követõen a József

felújítása is sorra kerül. A
járda elsõ métereihez a falu-
beliek a

felvezetésével
sétáltak el, ahol rövid avató-
ünnepséget tartottak:

– Ez a járda és a következõ
hetekben elkészülõ folytatás is
az itt lakók életszínvonalát kí-
vánja javítani. Aki erre jár, min-
dig gondoljon arra, hogy érte
is készült ez a szakasz, és a
faluval, a közösséggel kapcso-
latban neki is van kötelessége
– szólt a megjelentekhez a pol-
gármester. Az ünnepségen
résztvevõ hat hónapos

és naponta
veszik igénybe az új járdát:

– Ezen a részen lakunk.
Vártuk, hogy megújuljon ez a
szakasz, most már nem rázkó-
dik a babakocsi sem – örven-
dezett a második gyermekét
nevelõ édesanya,

A nap hátralévõ részében
kihirdették a falunapi verse-
nyek eredményeit, elültették a
vadásztárságtól kapott, s a jövõ
nemzedékének majd árnyékot
adó fákat a faluház udvarán.
Miután mindenki megkóstolta
a finom ételeket, a

lépett színpadra és
szabadtéri báljával

zárult a mozgalmas falunap.

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

Németh László

Petõfi utca

Attila
utca

Zalaegerszegi Városi
Fúvószenekar

Nyakas
Dávid anyukája

Nyakasné
Csiszár Edit.

Mercy
Együttes
Tiby Music

Pataki Balázs
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Észak-Nyugat ZalaÉszak-Nyugat ZalaÉszak-Nyugat Zala
Kistérségi havilap

Mint köztudott, a környezeti és idõjárási viszonyok
leginkább a mezõgazdaságot fenyegetik. Felhívjuk minden
érintett gazda figyelmét, hogy az ebbõl fakadó károk mér-
séklésére kialakult egy rendszer, amely kompenzálja a be-
következett károkat. Ez a kockázatkezelési alap 3 részbõl te-
võdik össze: a

Összegyûjtöttük a kárbejelentéssel kapcsolatos leg-
fontosabb tudnivalókat:

Kárbejelentést az a mezõgazdasági termelõ tehet, aki-
nek a használatában lévõ termõföldjén mezõgazdasági
káresemény következett be, valamint tagja a kárenyhítési
rendszernek és határidõre befizette az éves Mezõgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) által (július 15-ig kap
értesítést róla) meghatározott díjat.

Jégesõkár, aszálykár, belvízkár, viharkár, tavaszi fagykár,
téli fagykár, felhõszakadáskár, valamint az árvízkár. Az ár-
vízkár, illetve aszálykár esetében a kárenyhítési juttatás
összegének kifizetésének van egy ,
mégpedig az,

A káresemény bekövetkeztét, illetve a káresemény
észlelését követõ a

(8900, Zalaegerszeg,
Bíró M. u. 38.). Ezt követõen hatósági szemlét tartanak,
melynek során megállapítják a káresemény bekövetkeztét
és a becsült mértékét. Errõl egyszerûsített hatósági bizo-
nyítványt adnak ki. A kárbejelentési szakasz ezzel lezárul.
Mivel a kockázatkezelési idõszak november 1-jével kez-
dõdik és következõ év október 31-ig tart. A hatósági
bizonyítvánnyal együtt a kárenyhítõ juttatás iránti kérelmét
november 30-ig kell eljuttatni a Földmûvelésügyi Igazga-
tóságra, melyet a tárgyévet követõ január 15-éig továb-
bítunk az agrárkár-enyhítési szervhez (MVH). A jogosnak
ítélt összeg kifizetésére március 31-ig kerül sor.

gazdálkodók által befizetett összeg, az
állami hozzájárulás, és a piaci biztosítási konstrukció.

1. Ki jelenthet be káreseményt?

2. Milyen káreseményeket lehet bejelenteni?

speciális feltétele
hogy a mezõgazdasági árvíz-, aszály-

helyzetrõl a Földmûvelésügyi Minisztérium minisz-
tere közleményt adjon ki. FONTOS! A fenti közle-
mény kiadásának tényétõl függetlenül, a terme-
lõnek az árvíz- aszálykárt be kell jelentenie, ha azért
– a késõbbiekben – kárenyhítõ juttatást kíván igény-
be venni.

3. Mikor és hova kell a káreseményt bejelenteni
és mi történik ezt követõen?

15 napon belül kell bejelenteni
Földmûvelésügyi Igazgatóságra

Mezõgazdasági káresemény bejelentése

A nyári programok zárása-
ként augusztus 23.-án tartották

a település falunap-
ját. Elõzõ nap még lehetett ne-
vezni a vadpörkölt fõzõ ver-
senyre, az elsõ 15 csapat 3 kg
vadhúst kapott. Délelõtt a
sportpályán és környékén zaj-
lottak a programok, ahol jó
hangulatú futballmérkõzést
vívtak a nõsök a nõtlenekkel, a
gyerekek kerékpáros ügyessé-
gi pályán tették próbára ma-
gukat. A délutáni programon a
Pincedombot finom illatok
lengték be és a pörköltverseny
mellett is sok finom étek ke-
rült a tányérokra.

Egerváron

Gángó Ká-

Nyárzáró falunap Egerváron
roly egy vidám csapattal ké-
szített finomságokat:

– Egyikben „borzvelõt”, a
másikban disznógulyást fõzünk,
mellette tárkonyos vadragule-
vest készítünk zsemlegombóc-
cal és füstölt halat sütünk. Egy
különleges „kemencével” dol-
gozunk, ami úgy mûködik,
hogy téglákra raktuk a tüzet,
ami felmelegítette õket. Aztán
lelapátoltuk róluk a hamut, rá-
raktuk a tepsit, a kúpot és arra
hamut. Így mint a kemencé-
ben, a tepsi alulról és fölülrõl
is kapja a hõt. Épületgépész a
szakmám, 4-5 családdal közö-
sen nagyon sok helyen fõz-

tünk már, járunk versenyekre,
fesztiválokra is. Legtöbbször
díjazottak szoktunk lenni, és
mindig a mi halászlevünk fogy
el legelõször – fejtegette hu-
morral alaposan megtöltve
Gángó Károly, az egervári falu-
napok fõszakácsa.

A 15 versengõ csapaton kí-
vül a német vendégek, a pol-
gárõrök, az egervári szabad-
egyetemisták fõztek, a nyugdí-
jas klub tagjai prószát és pala-
csintát készítettek. Kísérõ prog-
ramként asztalitenisz verseny,
íjászat, póni lovaglás, vízi foci,
légvár, légcsocsó és vívóbemu-
tató várta az érdeklõdõket. Az
idei falunapra is 32 fõs cso-
port érkezett Németországból:

– Hagyományosan nálunk
és a környezõ településeken
élõ családoknál látjuk vendé-
gül a Bettenhausenbõl, 1 100
kilométerrõl érkezett barátain-
kat. Lassan húsz éve él már ez
a kapcsolat, ami mindig képes
megújulni – fejtette ki

polgármester.
A kulturális mûsor része-

ként nagy tapsot kaptak a szín-
padon lámpaláz nélkül mozgó

, akik a mûsorukat kö-
vetõen meglepetésben része-
sültek. A németországi vendé-

Szijártó
József

ovisok

gek játékokkal lepték meg az
apróságokat, a házigazdák pe-
dig magyaros italokból és
édességekbõl összeállított aján-
dékcsomaggal viszonozták a
gesztust.

– 1994 óta tartjuk a kap-
csolatot Egervárral, nagyon jól
érezzük itt magunkat, olyan
mintha egy nyaraláson len-
nénk. Mi német specialitáso-
kat fõzünk, így háromféle hagy-
más csavart tésztát és savanyú
káposztás húst. Létezik egy
hasonló kapcsolatunk francia
barátainkkal, akikkel a Törté-
nelmi Épületek Ünnepén szok-
tunk közös piacot nyitni. Ide
hívjuk meg jövõ szeptemberre
az egervári barátainkat is –
árulta el a testvér-
település, Bettenhausen pol-
gármestere, a francia és magyar
barátságok kapcsolattartója.

A helyi és környékbeli mû-
vészeti csoportok mellett a

country együttes
és a szórakoz-
tatta a közönséget, este vacso-
rával és bállal zárult a
falunap.

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

Peter Spiess,

Leslie Night
Melódia Operett

Fáraó

Pataki Balázs

Bangó Zoltánné óvodavezetõ (mikrofonnal) viszonozta a
németek gesztusát.
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Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

www.lentifurdo.hu

További információ és idõpont-egyeztetés:
Tel.: 0692/ 351-320; furdo@lenti.hu

GYÓGYÍTÁS FÁJDALOM ÉS GYÓGYSZER NÉLKÜL
A LENTI GYÓGYFÜRDÕN!

Mágnes terápiás kezelések BEMER 3000 készülékkel!

A kezelés az alábbi problémák és betegségek gyógyítására alkalmas:
• Mozgásszervi megbetegedések:

reuma, porckorongsérv, artrózis stb.
• Stressz, asztma, migrén

• Alvászavar
• Infarktus utáni rehabilitáció

• Vérkeringési és vérellátási problémák
• Agyvérzés és balesetek utáni rehabilitáció

• Csont és sebgyógyulás elõsegítése
• Idegrendszeri problémák

valamint

erõsíti az immunrendszert, növeli a
teljesítõképességet, fokozza a vitalitást!

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

A rendszerváltás után
az elsõk között

indult be az idõsellátási, majd
falugondnoki szolgálat, kezdeti
Nisa jármûvüket még az elsõ
pályázatok egyikén, a Népjóléti
Minisztérium kiírásán 1989-ben
nyerték.

– Az idõsgondozásra nyert
elsõ buszunkra 200 ezer forin-
tot kaptunk, akkor tízezer fo-
rint volt az önrész. 1993-tól mû-
ködik nálunk a falugondnoki
szolgálat. A második jármûként
1996-ban kapták a Renault kis-
buszt, melyet 2002-ben egy Cit-
roenre sikerült lecserélni. A
mostani busz így közel 12 évet

Ne-
mesapátiban

Új falugondnoki busz Nemesapátiban

futott és majd' 200 ezer kilo-
métert tett meg. Az új Volkswa-
gen jármû szintén 9 személyes,
a közel 12,7 millió forintos be-
ruházáshoz az áfát az önkor-
mányzatnak kellett állnia – szá-
molt be az örömteli hírrõl

polgármester.
Az új kisbusz minden felté-

telnek megfelel, gyereküléssel,
könnyített fellépõvel, klímával
ellátott. A falugondnoki szolgá-
lat mellett az iskola, az óvoda és
az idõsek is igénybe vehetik. A
12 évet kiszolgált jármûvet elad-
ják, mely egy kis hozzájárulást
képez az új busz önrészéhez.

Gás-
pár Zoltánné

Pataki Balázs

Benkõ Jánosné falugondnok, Gáspár Zoltánné és a képviselõ-
testület tagjai az új jármûvel.


