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Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása támogatásával

Megújult a hõsi emlékmû Nemesapátiban
A korabeli feljegyzések szerint 1937. szeptember 19-én
avatták fel Nemesapátiban a
hõsi emlékmûvet, melyet Csertán Ferenc földesúr hathatós
anyagi
támogatásával
állítottak.
– Nemesapáti község számára komoly veszteséget, elkeseredettséget jelentett a 30
fiatal katona elvesztése. Családok maradtak árván, szülõk
vesztették el fiaikat, testvérek
a testvéreiket. Mély szomorúság vette kezdetét, ahogy 1914
nyarán sorban érkeztek a tábori levelek, halottas értesítõk.
Volt olyan katona, akirõl a
család hat éven át nem tudott,
mert orosz hadifogságban volt.
A családok próbálták a fájdalmat, az emlékezés lehetõségét
megteremteni. A falu határában található útszéli kõkeresztek, a temetõben emelt (üres)
sírok is bizonyítják, hogy nem
feledhetjük hõstettüket. Az el-

hunytak leszármazottai, tisztelõi évrõl évre ellátogatnak az
emlékmûhöz, hogy leróják tiszteletüket – emlékezett a hõsökre Gáspár Zoltánné polgármester.
Nemesapátiban a rendszerváltás idõszakában Bali Ernõ
polgármester szervezésében
újult meg az emlékmû, tetejére
visszakerült a magyar korona,
két oldalra felkerültek második világháború hõseinek márványtáblái. Az elmúlt 16 évben
parkosítás volt, kovácsoltvas
kerítés készült a hõsök megszentelt emlékhelyére. Az elmúlt hetek munkáinak köszönhetõen a megtisztított emlékmûre visszakerült a Nagy-Magyarország térkép, környezete
megújult, megszépült. A felújítás a Közép- és Kelet-Európai
Történelem és Társadalomkutatásért Közalapítvány Elsõ Világháborús Emlékbizottságától
nyert pályázat sikerének kö-

Halottak napján emlékeztek a háborús hõsökre.
szönhetõ, melyet kiegészítettek önkormányzati és alapítványi támogatással is.
„Férfias küzdelmek sötét
éjszakáján szívetek értünk vérzett, elégett. De még a hálaáldozat oltárán égetjük tovább az
örökmécsest. S hogy ne feledjük mi és az utókor, kõbe vésett imádságként álljon itt a
névsor.” – olvasható a megújult emlékmûvön.

A falubeliek az elsõ világháború centenáriumára – november 2-án – rendezett ünnepségen tiszteletüket leróva
elénekelték a Himnuszt és a
Szózatot, a hõsök és építtetõk
emlékére virágokat, mécseseket helyeztek el.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
Pataki Balázs

Négyesmentes állományból,
25-30 kg-os süldõk
eladók.
Ár: 700 Ft/kg.
Érdeklõdni: 30/478-6485, Zalaszentiván

Karácsonyfa
nagy választékban eladó:
Pókaszepetk, Petõfi S. u. 101.
Elõre kiválaszthatja,
névvel ellátjuk,
érkezésekor kivágjuk.
Érdeklõdni: 92/692-478
06-30/858-4327
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Tettre kész, elszánt csapat jött össze
Az elmúlt négy év polgármestere Szijártó József visszalépett a jelöltségtõl, így Gyerkó Gábor egyedüliként indult
Egerváron az októberi önkormányzati választáson. Több ciklusban segítette képviselõként
az önkormányzatot, a helyi
televíziót és lapunkat is. Eddig
a kamerán túlról szemlélte a
történéseket, most mi kértük
interjúra az új polgármestert.
– A médián keresztül már
beleláthatott a különbözõ települések önkormányzati munkájába, hogy találta meg az
„egervári feladat”?
– Két évet a Duna TV zalai
stábjában dolgoztam, illetve
nyolc évet önkormányzati képviselõként töltöttem el, mindkét helyen volt lehetõségem
ötleteket gyûjteni, tapasztalatokat szerezni. A jelöltség köszönhetõ a médiának is, hiszen
nyolc éve Egerváron a helyi tv
adását szerkesztem, így nagyon sok programon megjelentem, ami által megismertek
az emberek. Nem vontam ki
magam semmilyen feladatból,
a képviselõség mellett szinte
valamennyi civil szervezetnek
tagja vagyok és társadalmi
munkákon is részt vettem. Ta-

Gyerkó Gábor: – Mindannyian
Egervár fejlõdéséért dolgozunk.
lán ezeknek köszönhetõen sok
megkeresés érkezett a helyiektõl, hogy induljak el, õk támogatnak. Ezek után nem mondhattam nemet. Közben Szijártó
József családi okok miatt nem
kívánt indulni, ami könnyûvé
tette a váltást. Õ is a segítségemre van, segít abban, hogy
Egervár elõrébb mozduljon.
– Az eddigi állás, teendõk,
feladatok hogyan egyeztethetõk össze a polgármesterré
válással?

– Egervár vezetése egész
embert kíván, így az Egervári
Helytörténeti és Községszépítõ Egyesület elnöki megbízatásáról is lemondok. A helyi
tévé szerkesztését fokozatosan
tanítottam be a kollégáknak,
melynek vezetését is fokozatosan átadom nekik. Kereskedelmi technikusi végzettségem van, amióta dolgozom, azt
vállalkozóként teszem. Az elmúlt öt évben patikalátogatóként Nyugat-Magyarországon
és a Dél-Dunántúlon dolgoztam. Egy másfajta, kihívásokkal
teli munka volt, ahonnan sikerült élelmiszeradományokat,
támogatásokat Egervárra hozni, bízom benne, hogy ez a
jövõben is megmarad.
– A munkák által a településeket járva bizonyára sok
Egerváron is megvalósítható
ötlet megfogalmazódhatott…
Milyen tervekkel vágnak neki
az elkövetkezõ idõszaknak?
– Több száz településen
jártam, így ha már egy kültéri
elem megtetszett, azt is lefotóztam. Igyekszem tanulni máshol már bevált ötletekbõl. Október 22-én tartottuk az új
testület alakuló ülését, ahol
Kálmán Istvánt választottuk
alpolgármesternek. Egy tettre
kész, elszánt csapat jött össze,
melybõl mindenki egy-egy településrészre kiemeltebben figyel. Beindult a munka, a futballpálya alsó térfelénél hat
kandelábert helyeztünk el,
melynek köszönhetõen a játékosok a sötét ellenére is tudnak majd kint edzeni. Javítottuk az utak kátyúit, bejártuk a
falut, felmértük, hogy hol mire
lenne szükség. Odafigyelünk a

vízelvezetésre, árkok tisztítására, virágosításra, a plébános úr
kertjében megújult Nepomuki
Szent János szobra is. Elindult
Egervár Facebook oldala, ahol
figyelemmel kísérhetõk a település történései, valamint havonta megjelenõ helyi kiadvánnyal is szeretnénk informálni a lakosságot. A következõ évek tervei között az elsõ és
legfontosabb, hogy a templomunk felújítására találjunk megfelelõ pályázatot, mellyel megvalósulhat a tetõcsere, a fõoltár rekonstrukciója, a külsõ vakolás vagy a téglák lekezelése.
A pincedombi szabadidõparkot szeretnénk továbbfejleszteni, kitisztítani az épület környékét és bent bormúzeumot
létrehozni. Hamarosan elkészül a faluházunk, ami egy új
ékköve lesz Egervárnak. Oda
minél több programot szeretnénk szervezni, mely otthona
lehet a jövõben létrejövõ kulturális csoportoknak is. Tervben van a faluközpontban egy
nagyobb játszótér kialakítása,
mely régóta vágya az itt élõknek. Kerékpárutat szeretnék
létrehozni, a központi és a posta melletti parkolókat helyreállítani és a vár felé vezetõ utat is
megújítani. A polgárõrség munkáját is segítheti egy jövõbeni
térfigyelõ rendszer kiépítése.
Oda kívánunk figyelni a meglévõ eszközeinkre, fából készült építményeinkre. Adventkor mindenki karácsonyfájával,
közös gyertyagyújtással, vasárnaponként kitelepülõ forgatagot szervezünk, mely tere lehet a nagy beszélgetéseknek,
meghitt együttléteknek.
Pataki Balázs
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Dr. Pál Attila az új elnök
Ünnepi alakuló megyegyûlés Zalaegerszegen
Október 27-én délelõtt ünnepélyes keretek között került
sor a megyegyûlés alakuló ülésére Zalaegerszegen. Az október 12-iki választások eredményeként a Fidesz-KDNP részérõl dr. Pál Attila, Pintér László, Bene Csaba, Strázsai Zoltán, Vajda László, Nagy Kálmán, Martinecz Aranka, dr.
Fekete Zoltán, a Jobbik képviseletében Zakó László, Selmeczy Zsuzsanna, Nagyné
Csizmadia Valéria, Völgyi
Zoltán került a testületbe, e
két párt, illetve pártszövetség
frakciót is alakíthatott. A Fidesz-KDNP frakcióvezetõje dr.
Fekete Zoltán, helyettese Martinecz Aranka lett. A Jobbik
frakcióját Zakó László vezeti,
helyettese pedig Selmeczy
Zsuzsanna. Az MSZP-t Góra
Balázs, a Demokratikus Koalíciót Nagy Zoltán képviseli az
új megyegyûlésben.
Az ünnepi közgyûlésen
részt vett – többek között – dr.
Kövér László, az országgyûlés
elnöke, Rigó Csaba kormánymegbízott, Vigh László, országgyûlési képviselõ, Balaicz

Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere, Naszvadi György államtitkár, közgazdász, Horváth
Ferenc, a muravidéki nemzeti
közösség elnöke és dr. Gyimesi Endre volt országgyûlési
képviselõ.
Nagy Kálmán, a képviselõk
korelnöke köszöntötte a résztvevõket, majd ismertette az
alakuló közgyûlés menetrendjét. A résztvevõk néma fõhajtással emlékeztek meg a közelmúltban elhunyt Veér Miklósról, aki hosszú ideig volt a
közgyûlés tagja.
Dr. Tóth László, a területi
választási bizottság elnöke adott
tájékoztatást a voksolás eredményérõl, s bejelentette, hogy
Sáringer-Kenyeres Tamás (Fidesz-KDNP) idõközben lemondott mandátumáról. Idõközben
döntés született arról, hogy a
megüresedett helyet Fodor
Márk (Fidesz-KDNP) tölti be.
A közgyûlési tagok eskütétele után került sor a megyegyûlés új elnökének megválasztására. Erre a posztra a Fidesz-KDNP dr. Pál Attilát, a
közgyûlés eddigi alelnökét je-

1956-ra emlékeztek

„Mondják, a himnuszt énekelték/úgy indultak a puskatûznek/s a könnygáz meg a
tûzzel telt ég/sem riasztotta
vissza õket.
Csorgott a könnyük. Talán
sírtak./Csorgott a vérük. Belehaltak./Diákok voltak. S õk csinálták/a dicsõséges forradalmat!”
Az õszi szünet elõtti utolsó
napon 1956. október 23-ra emlékeztek az Egervári László
Általános Iskola tanulói. Az
ünnepi mûsorral – mint min-

den éven – a hetedik osztályosok készültek. Lelkesen elevenítették meg a II. világháború utáni eseményeket, az 1956
õszén történteket.
Az emlékmûsorok segítenek a diákoknak, hogy megértsék a történelmi és politikai
folyamatokat, hiszen nagyon
fontos, hogy gyermekeink ismerjék történelmünk dicsõ eseményeit, személyiségeit, megemlékezzenek a névtelen hõsökrõl, akik életüket adták a hazáért.

Dr. Pál Attilát (középen) 13 igen szavazattal választották meg a
megyegyûlés új elnökének. Balról Rigó Csaba, jobbról
dr. Mester László fõjegyzõ.

Talán már a következõ feladatokról esik szó… Balról Rigó
Csaba, dr. Pál Attila és dr. Kövér László.
lölte. A Jobbik frakcióvezetõje,
Zakó László közölte, hogy
pártja nem él jelölési jogával.
A titkos szavazás eredménye
alapján a képviselõk 13 igen, 1
érvénytelen szavazat alapján
dr. Pál Attilát választották a
közgyûlés új elnökének.
Dr. Kövér László házelnök
köszöntõ beszédében kiemelte a rendszerváltás utáni magyar önkormányzati rendszer
erõsségét. Mint mondta, mára
fontos feladatot kapott ebben
a helyét keresõ megyerendszer, hiszen korábban felvetõdött ennek eltörlése is. Az
országgyûlés elnöke megjegyezte, hogy jelenlétével is
szimbolizálni szeretné a megyerendszer fontosságát, hiszen ez a keresztény magyar
állammal egyidõs. A megválasztott új elnöknek és a
megyegyûlés tagjainak sok
sikert kívánt az elkövetkezendõ öt évre.
Dr. Pál Attila megköszönte
a zalai polgároknak az október

12-iki szavazáson való résztvételt. Abban a reményben kezd
munkához, hogy jól együtt
tudnak majd dolgozni a közgyûlésben a többi párt képviselõivel is. Fejlett, erõs Zala
megyét szeretnének építeni, s
úgy tûnik, hogy most minden
együtt van ehhez.
A közgyûlésen két alelnököt is választottak a képviselõk. Fõállásban Pácsonyi Imre
(Fidesz-KDNP),
társadalmi
funkcióban pedig Bene Csaba
látja el ezt a tisztséget.
A közgyûlés döntött a tisztségviselõk díjazásáról is: dr.
Pál Attila elnök illetményét
673.090 Ft-ban, Pácsonyi Imre fõállású alelnök illetményét 605.781 Ft-ban, Bene
Csaba társadalmi megbízatású
alelnök tiszteletdíját pedig
302.891 Ft-ban határozta meg.
A közgyûlés a tisztségviselõk
részére illetményük/tiszteletdíjuk 15%-ának megfelelõ öszszegû költségtérítés megállapításáról határozott.
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„Nem koronát kaptam, hanem felelõsséget”
Németh László vezeti Kemendollárt
Koronczi László 16 éven át
végzett településvezetõi munkáját Németh László viszi tovább Kemendolláron. Az új
polgármester 1977. december
13-án született kemendollári
szülõk gyermekeként, és azóta
is a településen él. A végzettségét tekintve okleveles építõmérnök, tanulmányait a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen fejezte
be 2002-ben. Akkor egy zalaegerszegi tervezõirodában helyezkedett el, ahol azóta is dolgozik. Pályafutását szerkesztõként kezdte, napjainkban ügyvezetõként, vezetõ felelõs tervezõként foglalkoztatják.
– Milyen elõzményei voltak
a polgármesteri jelöltségnek?
– 2004 óta vagyok az önkéntes tûzoltó egyesület elnöke, így már gyakorlatilag 10
éve szorosabb kapcsolat fûz a
polgármesterhez, hiszen a civil szervezet vezetõjeként rengeteg dologban együttmûködtünk. Kemendollár abban a
szerencsés helyzetben van,
hogy a váltás teljes egyetértéssel történt. Köztünk ellentét elõtte sem volt, és most
sincs. Koronczi László biztosított a támogatásáról és igyekezni fogok, hogy sok éves
munkáját méltón folytathassam.
– Hogyan vélekedik az elõzõ vezetõk munkájáról? Hogy

Németh László: „Az elõdök
által magasra került a mérce”.
érzi magát ebben az új feladatkörben?
– Amikor hivatalosan „átvettem” a települést elõdömtõl, egy kicsit vegyes érzelmek
motoszkáltak bennem. Úgy
gondolom, hogy a rendszerváltás óta eltelt idõszakban mindkét polgármester rendkívül
tartalmas, céltudatos és lelkiismeretes munkát végzett. Kétségtelen, hogy a falu érdekeit

minden fölé rendelve alázatos
és becsületes munkásság áll
mögöttük. A település ingatlanjai, ingóságai, eszközei rendben vannak, közösségi élete
megfelelõen
összekovácsolt.
Ezáltal a mérce nagyon magasra került. Rendkívüli felelõsség
nyomja mostantól a vállamat,
mert ezt szinten tartani, vagy
emelni bizony nem könnyû
feladat. Egyelõre ismerkedek a
dolgokkal, az elmúlt napokban
gyakorlatilag az iratanyagokat
néztem át, a folyamatban lévõ
dolgokat igyekszem átlátni.
Szeretném mindenkinek megköszönni a megelõlegezett bizalmat. Polgármesternek lenni
hivatás, nem koronát kaptam,
hanem felelõsséget és feladatot. Bízom benne, hogy mindenkivel megtalálom majd a
közös hangot, és az elkövetkezendõ években tovább fejlõdhet településünk. A választás
elõtt kérdezték többen is,
hogy kikkel szeretnék dolgozni? Számomra nem volt e
tekintetben rossz forgatókönyv. A megválasztott négy
képviselõ mindegyikét jól ismerem, biztos vagyok benne,
hogy jól tudunk majd együtt
dolgozni.
– Milyen elképzelései vannak a következõ évekre?
– Meggyõzõdésem, hogy
egy vezetõnek túl kell látnia a

hétköznapi gondokon és szükségleteken. Mára alapkifejezéssé vált a „fenntartható fejlõdés” fogalma, ami minden döntéshozónak a vezéreleme kell,
hogy legyen. Áldozni kell a
jelenbõl, hogy a jövõt megalapozzuk. Ígérgetni nem szeretnék, felelõtlenség is lenne addig ezt tennem, amíg a költségvetést, a lehetõségeket nem
látom tisztán. Fontos elvem,
hogy nincs szándékomban
olyan dolgokon változtatni,
amik eddig jól mûködtek a
településen. Szeretném, ha a
közösségi élet még szélesebb
körben mûködne a faluban,
meg szeretném szólítani azokat is, akik ebben eddig kevesebb részt vállaltak. Kemendollár is a kistelepülések
egyik betegségét, a lassú, de
biztos lakosságcsökkenést hordozza. 1949-ben például több
mint 900-an éltek itt, ami azt
jelenti, hogy 65 év alatt közel 40 százalékos volt a visszaesés. Ennek megállítása hoszszabb folyamat, melyhez egyelõre az elõkészítõ munkát lehet kis lépésekkel elkezdeni.
Szeretnék a településen több
kis-, és középvállalkozást látni,
ezáltal helyben több munkalehetõség lenne, és persze
több adóbevételünk is származna.
Pataki Balázs

„A múlt rendbetétele nélkül nem lehet jövõt építeni”
Összefogással szépült meg a zsidó temetõ Pethõhenyén

Közösségi munka által kapott méltó környezetet a sírkert.
A mostani vasútvonallal
párhuzamos régi vonalon ma
földút vezet a Pethõhenye,
Nemesapáti és Alsónemesapáti által határolt egykori zsidó
temetõhöz. A sírkertet az elmúlt években a pethõhenyei
önkormányzat vette gondozás-

ba, melynek diákmunka általi
felújításáról már júliusi számunkban beszámoltunk. Az elmúlt hetekben tovább szépült
az újra bekerített temetõ, megtisztították és felállították a
leborított sírokat, fenyõfákat
ültettek, emlékmûvet emeltek.

A felújítást a helyi vállalkozók
mellett a Zala Megyei Önkormányzat, a Magyarországi
Zsidó Hitközségek Egyesülete
(MAZSIHISZ) is támogatta. Október 5-én Szekér Lászlónak
köszönhetõen díszes kapu fogadta az avatóünnepség résztvevõit, melyen beszédet mondott Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ, Tordai Péter, a Budapesti Zsidó Hitközség elnöke, a MAZSIHISZ alelnöke, az eseményen Szommer László docens vezetésével
részt vett az Országos Rabbiképzõ - Zsidó Egyetem diákcsoportja is.
– Egy szép gesztusnak köszönhetõen újra úgy néz ki a
terület, mint egy temetõ. Az
ide ültetett tujákat a vadak
lerágták, de a legnagyobb kárt
maga az ember okozta, volt
bent vadászles is. Sajnos korábban óriási volt itt a vandalizmus, a téglából bástyákkal
épült kerítés darabjait sok sírkõvel együtt elhordták. A sírkert három falu határában fek-

szik, a zsidó nyilvántartásban
Nemesapáti Temetõként van
bejegyezve. Érdekes módon
nagyon sok idõnek kellett eltelnie, amíg rendezõdnek a
háborús sebek, és megváltozott a területhez való hozzáállás, megítélés. Ezekrõl a dolgokról nem beszéltek, sokan
nem is tudták, hogy ez a temetõ létezik. A múlt rendbetétele nélkül nem lehet jövõt
építeni. A munkákban a falu a
diákjai és közmunkásai is részt
vettek, a sírköveken az utolsó
simításokat, tisztításokat a Zalaegerszegi Zsidó Hitközség
szakemberei végezték. Az avatáson szeretettel fogadtuk a
zsidó hitközség tagjait, akikkel
reméljük továbbra is jó kapcsolatot ápolhatunk – foglalta össze
Deák István polgármester.
A vasúti kocsik ablakából
vagy a kirándulások alatt már
egy megszépült sírkertet láthatnak az arra járók, ahol az
erdõ közepén 14 sírtábla õrzi
az õsök emlékét.
-pb-
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Nagypáli hírmorzsák
Bábszínház Nagypáliban
A Nagypáli Önkormányzat és a Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár „Könyves Vasárnap” program keretében
bábelõadást szervezett a Közösségi Házba, óvodás és kisiskolás gyerekek számára.
A Meseerdõ Bábszínház a
Kormos Kata címû darabot
adta elõ saját feldolgozásban.
Az életre kelt bábok sikeresen
bevonták a gyerekeket a történetbe, hiszen beszólásaikkal segítették a bábokat, míg végül
megszületett a csoda, a jó elnyerte jutalmát, a rossz pillanatok
alatt eltûnt. Végezetül a „bábok”
elõbújtak a paraván mögül és a
gyerekek megnézhették, megfogták, megsimogatták õket.
Terménybábok és töklámpás készítése
Hagyományos programunk
a kézmûves foglalkozás, amit
óvodás és kisiskolás gyerekek
számára szerveztünk, ez alkalommal gesztenyébõl, makkból, burgonyából, sárgarépából bábokat készítettünk, tökbõl lámpát faragtunk.
Nagyon ötletes figurákat
készítettek a gyerekek szüleik
segítségével: malacot, nyuszit,
gesztenyegyereket, sünit, stb.
Jó volt nézni, ahogy kicsik és
nagyok együtt tudnak barkácsolni, együtt örülnek az elkészült mûveknek, amit végül
hazavittek otthonukba.
Energiafûz aprítékolása
Nagypáliban a mintegy
20 000 négyzetméteren termelt japán energiafûz három
éves termésének közmunkaprogram segítségével történõ
letermelése történt meg tavasszal. A lerakóhelyen tárolt
fás szárú anyag nyáron száradási folyamaton ment keresztül, és mihelyt a mezõgazdasági úton való kamionos szállítás megvalósíthatóvá vált, Magyarország legnagyobb teljesítményû aprítékoló gépével történt meg a folyamat.
A megtermelt fa csipsz kelendõ termék mind Ausztriában, mind a magyar erõmûvekben, ezért értékesítése megoldott. Emellett az önkormányzat a megfelelõ mennyiséget 2
éves fûtési idényre tárolja, és
az automatikusan mûködõ fa
elgázosító kazánjában hasznosítja. A tavasszal letermelt területen az energiafûz újra növekedett és jelenleg már mintegy 2,5-3 méter nagyságúra
növekedett.
Külföldi delegáció Nagypáliban
Európai és közel-keleti országból érkezett delegáció tag-

jai gazdasági együttmûködési
és befektetési lehetõségekrõl
tárgyaltak Nagypáli polgármesterének vezetésével helyi ingatlantulajdonosokkal és gazdasági szakemberekkel.
A baráti hangulatú program, és a falu megismertetése
további kapcsolatok kiépítésének együttmûködési alapja lehet. A Katarból és SzaúdArábiából érkezett vendégek
számára a rendezett zöld környezet külön élményt jelentett. Saját termesztésû datolyával kínálták Nagypáli önkormányzatának dolgozóit. Reményeink szerint rövidesen
folytatása következik az üzleti
megbeszéléseknek, amelynek
eredménye akár egy nemzetközi cég bejegyzése is lehet.

Az energiafûz aprítása.

Önkéntes tûzoltó egyesület
Tizennyolc fõvel megalakult a Nagypáli Önkéntes Tûzoltó Egyesület. Az egyesület
fiatalokból és aktív korú férfiakból tevõdik össze, akik vállalják a katasztrófavédelmi és
tûzvédelmi feladatok ellátását.
Az egyesület elnökének
Cserkúti Tamás, hívatásos tûzoltó fõtörzsõrmestert választották. A vezetõség fõleg fiatalokból tevõdik össze.
Az egyesület tervei között
szerepel, hogy részt vesznek
majd a felkészülési idõszak eltelte után különbözõ versenyeken. Természetesen az egyesület, mint civil szervezet, pályázatok rendszerében is aktívan
kíván közremûködni.
Nagypáliban korábban már
mintegy 20-25 évig mûködött
helyi tûzoltóság, amelyre az
újonnan létrehozott egyesület
mint elõdre tekint, és szeretné
megbecsülni a múltból fellelhetõ tûzoltó hagyományokat
és ereklyéket. Eredményesen
és hatékonyan csak a megfelelõ technikai eszközök megléte mellett lehet mûködni,
amelyek beszerzéséhez segítséget kíván nyújtani a település önkormányzata – nyilatkozta Köcse Tibor polgármester.

Budapestiek a boronapincénél.
Az idelátogató csapatnak
lehetõsége volt vadászhintóval
vagy lóháton bejárni a települést, illetve a témaparkban
autentikus falusi környezetben
„ereszthették ki a fáradt gõzt” a
hosszú nap után. A vállalat telephelyén ültetésre kerültek
smaragd ökofák is a tréningfeladatok keretében.
Ivóvíz takarékosság
Ivóvíz takarékos berendezések felszerelésérõl döntött
önkormányzatunk a vízvételi
helyek alkalmazásával. Az önkormányzat valamennyi intézményében lévõ kézmosó csapokra, zuhanyokra olyan német gyártmányú eszközök ke-

rültek felszerelésre, amelyek
mintegy 50-70%-os megtakarítást eredményeznek, mindamellett, hogy a funkciójuknak
továbbra is 100%-os módon
megfelelnek.
A globalizációs problémák
között az ivóvíz és az energia fogja a közeljövõ legnagyobb problémáit okozni, éppen ezért idõben szerettünk
volna e területen példaértékûek lenni.
Az önkormányzatnál valamennyi vízvételi helyen felszereltük a berendezést, így a
megtakarításokat figyelembe
véve a beruházás költségei 6-8
hónapon belül térülnek meg.
A lakossági érdeklõdõknek szívesen adunk tájékoztatást.

Csapatépítõ tréning turizmus
Nagypáliban elindult a vállalati tréning idegenforgalma.
Egy budapesti gazdasági társaság szeptember egyik hétvégéjén egész napos programra
érkezett, hogy csapatépítõ tréningjük Nagypáliban kerüljön
megszervezésre.
Idegenforgalmi
fejlesztéseinknek köszönhetõen megismerkedhettek a település nevezetességeivel és a helyi
gasztronómiával. Helyi turisztikai rendezvényünk az újonnan átadott boronapincét és
kemencét magában foglaló ökologikus témaparkban zajlott.
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Õsök, család, barátok, szolgálat, kötelesség
Balaton Józsefné polgármesterként 16 évig vezette Alsónemesapátit, az önkormányzati választásokon szavazók Pereszteginé Cziráki Katalinnak
adtak bizalmat, aki születésétõl
fogva, azaz harminchárom éve
él a településen. A Cziráki-család elsõ gyermekeként, testvéreivel helyben nevelkedett és
járt óvodába, majd iskolába.
Érettségi után a zalaegerszegi
Egészségügyi Fõiskolán tanult,
majd 2003-ban diplomás ápolóként végzett. Az utolsó évben ösztöndíjasként Németországban tanult, majd a megyei
kórházban helyezkedett el.
– Milyen szerepvállalásai
voltak, mielõtt polgármesterjelöltté vált?
– Megalakulása óta tagja vagyok a faluban sikeresen mûködõ Harangláb Kulturális és
Faluszépítõ Egyesületnek. Aktív szerepet vállalok a falu közéletében, legyen szó szüreti
felvonulásról, falutáblák kihelyezésérõl, virágültetésrõl, kenyérdagasztásról. Mostanában
pedig kisfilmek készítésével
próbálom bemutatni, dokumentálni Alsónemesapáti értékeit, eseményeit. Négy évvel
ezelõtt az Apáti Kultúrcsoportot létrehozva elhatároztuk, hogy nemzeti ünnepeinket napjukon, a falu közösségével együtt tartjuk. Irodalmi-zenés mûsorainkhoz egyre többen csatlakoznak és látogatják
azokat. Nagyapám után, 2003
óta tagja vagyok a Történelmi
Vitézi Rendnek. 2013 decemberében az eddig végzett munkámért Nemzetõr Érdemkeresztet vehettem át. 2006-tól a

Pereszteginé Cziráki Katalin:
– Fontos, hogy összekapcsoljuk az egymástól távol
lévõket.
falu önkormányzati képviselõjeként is tevékenykedtem. A 8
év alatt egyre inkább megerõsödött bennem, hogy többet
szeretnék tenni lakóhelyemért. Rálátásom van a településen mûködõ csoportokra, a
sportegyesületre, s mellette bõvülget nemrégiben létrehozott
Baráti Bibliai Társaságunk is.
– Sokan vallják, hogy a
polgármesteri hivatás teljes
embert kíván, hogy lehet
összeegyeztetni a civil életben
végzett munkával?
– 11 éve dolgozom a Zala
Megyei Kórházban, jelenleg az
Aneszteziológiai és Intenzív
Terápiás Osztályon. A polgármesteri tisztséget társadalmi
megbízatásban (tiszteletdíjasként) szeretném ellátni. Ez azt
jelenti, hogy hétfõtõl péntekig
megtalálnak az önkormányzati

hivatalban, hétvégenként többnyire a kórházban dolgozom.
A munkahelyemen sem szerették volna, hogy teljesen eljövök és én sem akartam feladni az ottani hivatást. Nagyon
rugalmasak voltak, így 4 órás
beosztásban folytatom tovább.
Elérhetõségeim (mobiltelefon,
internet) révén akkor is elérhetõ vagyok, ha éppen ápolóként dolgozom. Próbálok mindkét helyen maximálisan helyt
állni.
– Fiatalon, de sok tapasztalattal vág neki a feladatnak…
– Senki nem születik polgármesternek, bízom abban,
hogy a jó Isten segíti majd
utamat. Célom, hogy a saját
területükön értékes és tenni
akaró embereknek lehetõséget
adjak. Számomra fontos az itt
élõkkel való folyamatos párbeszéd, ezáltal is szeretném megtudni, hogy mire van a legnagyobb igény falunkban, hiszen így lehet fejleszteni kis
közösségünket. Ahányan vagyunk annyifélék, de mindenkinek Apáti fejlõdését kell
szem elõtt tartania. Egy olyan
segítõ szeretnék lenni, akivel
összekapcsolódhatnak az eddig távol lévõ emberek és csoportok. Ettõl a ciklustól két
férfi képviselõnk is van, és a
település minden részét képviseli valaki. A hatékony mûködéséhez szeretném megtalálni
az adandó feladatokhoz leginkább értõket is, hogy – a lakosság gondjait, érdekeit szem
elõtt tartva – továbbfejleszthessük községünket. Forduljanak bizalommal hozzám és a
megválasztott képviselõkhöz!

– Milyen tervekkel vág
neki az elkövetkezõ éveknek?
– Egyaránt fontos Alsónemesapáti épített és szellemi
örökségének megõrzése, gyarapítása. A meglévõ hagyományaink ápolása, igény szerint
újak teremtése, kulturális programok bõvítése, a falunk fejlõdéséhez szükséges pályázati
források felkutatása. Év elején
ki fogjuk alakítani az éves rendezvénytervet, a felújítások terén is rangsoroljuk, hogy mi a
legégetõbb probléma. Természetesen mindenben együtt
kívánok mûködni az intézményvezetõkkel, helyi vállalkozókkal, civil szervezetekkel,
egyházzal és jó kapcsolatot
szeretnék kialakítani más településekkel is. Folytatni szeretnénk a járdafelújítást, a temetõ
környéke és a ravatalozó szintén megújulásra vár. Pályázatot
szeretnénk találni az iskola
épületének és környezetének
rendbetételére. Régi kérdés az
orvosi rendelõ tulajdonviszonya, mellette az épület és környezetének rendbetétele is
érik már. Az itt élõk mellett az
ide érkezõ vendégek miatt is
fontos új házhelyek kialakítása, településünk külsõ megjelenése, virágosítása, tisztán
tartása; a közterületek, árkok,
vízelvezetõk folyamatos takarítására való odafigyelés. Sokan
mondják, hogy rendezett ez a
falu, szép helyen lakunk. Valóban jók az adottságaink, és
azon leszünk, hogy Zalaegerszeg közelsége még több falusias otthonra vágyót vonzzon
ide Alsónemesapátiba.
Pataki Balázs

Kicsi a település, nagy a feladat
Több cikluson át volt Vöckönd polgármestere Kiss József, az október 12-én tartott
önkormányzati választásokon a
kisközség lakói Dóber Tamásnak szavaztak bizalmat. Az
új 27 éves vezetõ a település
szülötte, az asztalos végzettség
megszerzését követõen három
évet egy faipari üzemben dolgozott. Közben kitanulta a méhész mesterséget, melyet közel
300 méhcsaláddal foglalkozva
2009 óta egyéni vállalkozóként folytat.
– Voltak-e korábban is polgármesteri ambíciói?
– 8 évig voltam önkormányzati képviselõ, eddig nem
indultam, de most úgy gondoltam, hogy lenne esélyem a
választáson. Képviselõként valamilyen szinten beleláttam,
hogy milyen feladat vár rám,

Dóber Tamás: – Jobban oda
kell figyelnünk a pályázatokra.

de a polgármesterség mindenképpen nagyobb felelõsséggel

jár. A jelölés elõtt többen bíztattak, úgy gondolom, hogy
Kiss Józseffel egyenlõ esélyekkel indultunk.
– Milyen érzés polgármesterként képviselni a települést?
– Jó érzéssel tölt el, hiszen
mindenképpen itt képzelem el
a jövõmet. Kis falut kell irányítani, de nagy feladattal jár.
Itt nem kell senkinek sem bemutatkozni, mindenki ismer
mindenkit. Október 16-án megtartottuk az alakuló ülést Németh Norbert és Bõdör József
képviselõkkel, elõbbi alpolgármesterként is segíti a munkát.
– Milyen lehetõségei vannak Vöcköndnek?
– Úgy gondolom, hogy jobban oda kell figyelnünk a pályázatokra. Mielõbb szeretnénk
egy játszóteret a kultúrház kör-

nyékén. Kicsi falu vagyunk, de
a helyiek és a rokonok idelátogató gyerekei is kihasználnák. A legfontosabb feladat a
kultúrház felvizesedett falának
és az elöregedõ tetõszerkezetének helyreállítása. Az udvarra nézõ falat társadalmi munkában kijavítjuk, de mielõbb
szeretnénk a teljes felújításra
támogatást nyerni. A hegyi pincék villamosítására már régóta
lenne igény, utána fogunk járni, hogy milyen feltételekkel
valósulhatna meg mindez. Az
adósságkonszolidációból megtörténnek a nyáron elindult
útjavítások és folyamatosan
rendezzük a zöldterületeket,
árkokat. Nem várható a lakosságszám növekedése, de jó lenne, ha legalább az üresen álló
házak lakókra lelnének.
-pb-
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„Napi 24 órás szolgálat ez”…

mxm lakberendezés rovata

Blaskovics László lett Alibánfa polgármestere

Blaskovics László: – A polgármesterség egész napos
szolgálat.
Cziráki Imre, Alibánfa eddigi polgármestere nem indult
a választáson, a posztra öten is
jelentkeztek. Az új polgármester, Blaskovics László Pálfiszegrõl származik, 1983-ban
házasodott Alibánfára, feleségével három fiút neveltek fel.
Az eltelt 30 év alatt aktívan
részt vett a falu sport- és közéletében, így talán nincs is
olyan a településen, aki nem
ismerné sokak Brumi bácsiját.
– Sosem idegenkedett a
közéleti szerepvállalástól…
– A rendszerváltás elõtt,
1988-ban az én ötletem alapján
hoztuk létre Cziráki Imrével és
Kanta Zoltánnal a most is mûködõ helyi futballklubot, az
Alibánfa Lakótelepi SC néven.
Ez a szerepvállalás hozta magával, hogy a rendszerváltás
után az alapító tagok közül mi
hárman indultunk az elsõ
önkormányzati választásokon,
és az akkori szabályok alapján
közülünk került ki a polgármester. Azóta kisebb megszakításokkal számolva ez a hetedik ciklus, amiben részt veszek, kétszer voltam alpolgármester is. Négy éve indultam
polgármester-jelöltként a választásokon, akkor nem engem
választottak. Nem sértõdtem
meg, mindig a falu érdekeit
néztem, azt, hogy hol tudok
segíteni. Ezúton köszönöm az
emberek bizalmát!
– Minek köszönhetõ, hogy
ennyien indultak a jelöltként?
– Talán sokan úgy látják,
hogy a polgármesteri munka
egyszerû, megválasztják az embert, és a hatalommal már sok
minden „elintézõdik”. Részemrõl ez szolgálat! A munkát társadalmi megbízatásban vállaltam, de rokkantnyugdíjasként
fõállásban végzem. Azt vallom,
hogy aki ilyen feladatot vállal,
annak a nap 24 órájában polgármesterként kell tevékenykedni. Aki nem megy az információkért, annak a települése

lemarad. Figyelni kell a pályázatokat, ahol sok pénzt szétosztanak.
– Milyen elképzelésekkel
vág neki az elkövetkezendõ öt
évnek?
– Négy téma köré építettem a programomat. Elsõ a faluház rendbetétele, amit olyan
állapotba kell hozni, hogy mûködhessen, pénzt hozzon, ki
legyen használva. Most már
két közcélt szolgáló épületünk
van, de egyik sem áll a helyzet
magaslatán. Az új konferenciateremben sok programot meg
tudunk tartani, a régi épületet
szeretnénk egy komplexummá
alakítani, amire adósságmentes településként van forrásunk. Az így kapott 6,5 millió
forintból a nyílászárók cseréje,
a négy emeleti apartman felújítása és a vendéglátóegységtõl elkülönülõ bejárat kiépítése valósul meg. Utóbbit turisztikai célra vagy fiatal családok fecskeházára használnánk. További pályázatokkal
napelemes rendszer kiépítését
tervezzük. Másik dolog, hogy a
boltunk helyén konferenciaterem nyílt, így csak a mozgóárusoktól lehet vásárolni, viszont az alapellátást meg kellene oldani a faluban. A kereskedelmi cégek nyitnának a
falu felé, viszont boltot senki
sem akar üzemeltetni, pedig
minden támogatást megadnánk hozzá. Fontos feladat a
temetõ utcafronti kerítésének
felújítása, a járda folytatása és
az új temetõ rendeletnek megfelelõen a sírhelyek feltérképezése. Szeretnénk a rossz álla-

potban lévõ beltéri útjainkat
pályázati támogatás kihasználásával felújítani. Támogatni kívánjuk a helyi vállalkozókat és
számukra információt adó fórumokat szervezni. Sajnos kevés az olyan vállalkozás itt, ami
a helyieknek munkát is tud
biztosítani. Olyannak nem szeretnénk segélyt adni, aki nem
akar dolgozni. Közmunkával
megtaláljuk a módját, hogy
megdolgozzon a pénzéért.
Nem kell megszakadni, mert
annyit nem tudunk érte fizetni. Szokjon bele egy rendszerbe, hogy reggelente pontosan
munkába kell menni.
– Milyen a településen a
közösségi élet?
– Nagy feladatnak tartom
ennek fellendítését, mert kicsit lehanyatlott. Össze kell kovácsolni a különbözõ rétegeket, fiatatokat, idõseket egyaránt. Minden terv azon múlik,
hogy mennyi pénzt kapunk,
mindenki ugyanannyit kap. Az
idei 30 milliós költségvetésbõl
csak 5 millió saját bevétel. Itt
megint visszakanyarodnék a
vállalkozókhoz, akik iparûzési
adóval támogatnák a települést. Így nekik szeretnénk kedvezõ letelepedési feltételeket
biztosítani. A közélethez kapcsolódóan Zala és Vas megye
18 települése vesz részt a Norvég Civil Alap által támogatott
Spiritusz elnevezésû programban. Ennek keretében szeretnénk népszerûsíteni a települést. Szép faluban élünk, melyet
még szebbnek, élhetõbbnek
kívánunk 5 év múlva itt látni!
Pataki Balázs

Október 23-án a kultúrházban az Apáti Kultúrcsoport által elõadott megemlékezõ mûsorral, majd a hõsi emlékmûnél tartott
koszorúzással adóztak az 1956-os forradalom emlékének
Alsónemesapátiban.

Fõzni jó!
Csontvázak pedig léteznek…
Egy felújítás mindig jó
alkalom arra, hogy tágasabbá, praktikusabbá, szebbé
tegyük otthonunkat. Így
gondolta András is, mert akkor még nem tudott arról,
hogy felül a szellemvasútra
és csontvázakkal fog találkozni.
Az iparosok szakszóval
csontvázaknak nevezik azokat a helyzeteket, amik a
munkálatok legváratlanabb
szakaszában kerülnek elõ,
és mint a szellemvasúton,
pánikba ejtik az összes szakmunkást. Dermedten bámulja mindenki, és közben
azon gondolkodik: ez meg
hogy a fenébe került ide?
Ilyen csontváz lehet a
bontásra szánt falból váratlanul elõkerülõ vezeték,
amivel valamit kezdeni kell.
A szoba közepén az ülõgarnitúra fölött mégse lóghat ki a falból. Ezekben a
csontvázakban az a legrosszabb, hogy többletköltséget, és többletidõt jelentenek. A legrosszabb esetben, ha nem körültekintõen
változtatunk a felújítás tervein, még több apró csontvázat hozunk létre, amit
bosszankodva nézhetünk,
ahelyett, hogy elégedetten
ülnénk a nappaliban.
Hogyan lehet elkerülni
az ilyen helyzeteket? Egy
pontos és körültekintõ felmérésre van szükség, persze az sem árt, ha nem kezdõként készítünk ilyet. A
legjobb megoldás, ha nem
csak kockás papíron rajzolt
tervekkel
rendelkezünk,
mert 3D-s látványtervekkel
mindig pontosan átlátjuk a
helyzetet…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Cél a gyors ügyintézés, az állampolgárok kiszolgálása
Interjú dr. Matus Péterrel, a Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatalának hivatalvezetõjével

Dr. Matus Péter: – A termõföldet nemzeti hatáskörben kell
tartani.
Dr. Matus Péter személyében új vezetõje van a megyei földhivatalnak. Vele beszélgettünk.
– 2014. október 16-tól a
Zala Megyei Kormányhivatal
Földhivatalának hivatalvezetõjeként tevékenykedik. Minek
köszönheti Rigó Csaba kormánymegbízott
megtisztelõ
bizalmát e poszt betöltésére?
– Ezt megelõzõen is a Zala
Megyei Kormányhivatalnál dolgoztam, a Munkavédelmi és
Munkaügyi
Szakigazgatási
Szerv Munkaügyi Felügyelõségét vezettem. Úgy gondolom, hogy az ott elvégzett
munkámnak, illetve hozzáállásomnak köszönhetõ a felkérés.
– Ennek megfelelõen milyen célokat tûzött ki magának, mint a földhivatal vezetõje?
– Mindenképpen szeretném átvilágítani a megyei földhivatal, illetve a járási földhivatalok mûködését. Szeretném
átlátni, hogy mely területek
azok, ahol javítani lehet, továbbá át kell nézni a folyamatokat abból a célból, hogy
hol valósítható meg egyszerûsítés, hatékonyabb mûködés. A kormány programjához
illeszkedve számomra is a legfontosabb cél a gyors ügyintézés, az állampolgárok kiszolgálása, tájékoztatása. Nyilván
ez az elkövetkezendõ hónapok
komoly feladata lesz.
– Munkaügy, és most földhivatal. A két terület között
bizonyára fellelhetõek különbségek.

– Egymástól távol álló jogterületekrõl van szó, a két szakigazgatási szerv alapvetõen
más jellegû munkát végez és a
szervezeti felépítés is különbözik. Míg elõbbi esetben – az
állampolgárok részére nyújtott
tájékoztató, felvilágosító tevékenységen túl – munkaügyi
ellenõrzés keretében a munkavállalók foglalkoztatásának szabályosságát vizsgáltuk, addig a
földhivatali feladatoknál a
szolgáltató jelleg domborodik
ki, mely ingatlanok nyilvántartásában, a változások vezetésében, a termõföldek védelmében nyilvánul meg.
– És ha már a szakmánál
tartunk: jelentõsen módosult
a termõföldekre alapított haszonélvezeti jogokra vonatkozó jogi szabályozás.
– Valóban, és ennek elõzménye az, hogy Magyarországon 1994 óta nem vásárolhat
termõföldet külföldi magánszemély, valamint – akár magyar – jogi személy sem. A
következõ állomás 2002 volt,
amióta nem lehet termõföldre
új haszonélvezeti szerzõdést
kötni.
– Miért volt szükség ezekre
a szabályokra?
– Azért, mert a külföldi
személyek haszonélvezeti szerzõdést kötöttek a magyar földtulajdonosokkal, megváltva így
a föld használatát. A 2002 elõtt
kötött ilyen szerzõdések azonban tovább éltek, egészen ez
év májusáig, amikor is hatályba lépett az a tavaly decemberben hozott törvény, amely

megszüntetett minden olyan
haszonélvezeti szerzõdést, amely
nem közeli hozzátartozók között köttetett.
– Mi tehát a törvény konkrét célja?
– Ezzel azt szeretnénk elérni, hogy a föld a helyben
lakó, földmûvelõ gazdák tulajdonába, használatába kerüljön,
és hogy a termõföldet nemzeti
hatáskörben tartsa, összhangban az európai uniós szabályozással. A jogszabály egyik leghangsúlyosabb eleme, hogy
határozottan leszûkíti azoknak
a körét, akik földet szerezhetnek Magyarországon. További
cél, hogy kiszûrje a bel- és
külföldi spekulánsokat; a jogszabályok igyekeznek megakadályozni, hogy a jogellenesen
kötött szerzõdések a moratórium – 2014. május 01. – lejárta után életbe lépjenek.
– Van-e törvénynek bármilyen következménye az eddig
fennálló haszonélvezeti jogokra nézve?
– Igen, mivel ez által a mezõ- és erdõgazdasági földekre
szerzõdéssel alapított, 2014.
április 30-án fennálló, határozatlan idõre, vagy 2014. április
30-a után lejáró, határozott
idõtartamra nem közeli hozzátartozók között létesített haszonélvezeti jog, továbbá a
használat joga 2014. május 1jével a törvény erejénél fogva
megszûnt. A megszûnt jogokat
egy külön eljárás szerint törlik
az ingatlan-nyilvántartásból. A
földhivatalok 2014. október
31. napjáig felhívják a mezõ- és
erdõgazdasági földekre bejegyzett haszonélvezeti jogok
(használat joga) természetes
személy jogosultjait a közeli
hozzátartozói jogviszony fennállásáról történõ nyilatkozattételre. A jogi személyek javára
bejegyzett haszonélvezeti jogokat a földhivatal 2014. december 31. napjáig külön jog-

nyilatkozat nélkül, hivatalból
törli az ingatlan-nyilvántartásból.
– Az elõbbiek szerint csak
a természetes személy jogosultaknak kell nyilatkozniuk.
Milyen módon tehetik ezt
meg?
– A nyilatkozatot a jogosultnak a megküldött formanyomtatványon, annak kitöltésével kell megtennie, mégpedig a felhívás kézbesítésétõl
számított 15 napon belül.
– Ha valaki a fenti határidõben nem tud eleget tenni
kötelezettségének, pótolhatjae azt valamilyen módon?
– A határidõ esetleges elmulasztása miatt legkésõbb
2014. december 31. napjáig
lesz lehetõség igazolással élni,
illetve a mulasztást pótolni, ezt
követõen a földhivatal a rendelkezésére álló adatok alapján hivatalból dönt a törlésrõl.
– Mit tesz a földhivatal a
nyilatkozatok alapján?
– A nyilatkozatok valóságtartalmát a földhivatalok az
anyakönyvvezetõ megkeresésével ellenõrzik. Ha a jogosult
kifejezetten úgy nyilatkozik,
hogy a közeli hozzátartozói
viszony nem áll fenn, vagy ha
fenti jogvesztõ határidõben a
jogosult nem tesz nyilatkozatot, a földhivatal legkésõbb
2015. július 31. napjáig törli a
tulajdoni lapra bejegyzett haszonélvezeti jogot. Természetesen 2015. július 31. napjáig a
jogosult megfelelõ okirati formába foglalt törlési engedélye
alapján is sor kerülhet a törvény alapján megszûnt haszonélvezeti jogtörlésére az általános ingatlan-nyilvántartási szabályok szerint. Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy
a fentiekkel kapcsolatos bármilyen kérdés esetén felkereshetik a járási földhivatalok
ügyfélszolgálatait, a szükséges
tájékoztatás érdekében.

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

2014. október
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Újjáalakult a képviselõ-testület Vasboldogasszonyban
Az önkormányzati választások után október 22-én tartották Vasboldogasszonyban
az újjáalakult képviselõ-testület alakuló ülését. Az elõzõ
ciklusból Habara Anikó és
Pappné Nagy Gyöngyi nem
vállalta a feladatot, egyik új tagként Zsuppán Bélát választották képviselõnek. Elsõként a
képviselõk közt már korelnök
Pongrácz Ernõné köszöntötte
a megjelenteket, majd a testület új és legfiatalabb tagja,
Mazzagné Rózsa Bernadett olvasta fel az eskü szövegét. Az
elõzõ ciklus alpolgármestere,
Németh Zsolt a titkos szavazást
követõen újra megkapta a
bizalmat.
– Az adóbevételeket figyelembe véve nem gondoltuk,
hogy ennyi mindent meg tudunk valósítani csonka két ciklus alatt. Próbálunk elõre készülni a pályázatokra, hogy a
kiírás idõpontjában már kész
terveink legyenek. Nem várt
eredményként meg tudtuk valósítani a sportcentrum épüle-

tének felújítását, ehhez kapcsolódóan ifjúsági szálláshelyet szeretnénk kialakítani,
mellyel teljes lenne az általunk
korábban megálmodott komplexum. Kész tervekkel rendelkezünk, már csak a megfelelõ
pályázati kiírásra várunk. A
temetõben fontos feladat a
már korábban megterveztetett
urnafal és urnahelyek kialakítása, mert nem mindenkinek
engedi a pénztárcája, hogy
síremléket készíttessen. Emellett sétányokat, új kerítést szeretnénk kiépíteni és világítást
kialakítani – vázolta fel az elképzeléseket Mazzag Géza, az
újra megválasztott polgármester.
Idén november 8-án Vasboldogasszonyban tartják a kistérségi vers, mese- és prózamondó versenyt, melynek alsó
tagozatos versengõi a kultúrházban, a felsõsök a könyvtárban mutathatják be produkcióikat a szakértõ zsûrinek. A
gyermekek a megmérettetés
közben sem maradnak éhesen,
akiket a szervezõk szendvi-

Hagyományteremtõ szándékkal
Hagyományteremtõ szándékkal rendezett nagy sikerû
diák korosztályos regionális
judo versenyt a Zalaegerszegi
Judo SE és Zalaegerszeg Város
Önkormányzata, ahol 11 du-

Befektetés a jövõbe!

Szerezzen képesítést
tanfolyamainkon!
Induló tanfolyamaink:
Targoncavezetõ,
Emelõgép-vezetõ,
Földmunkagép-vezetõ,
Tûzvédelmi szakvizsga.
Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Tel./fax: 92/510-159
Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70
E-mail: titzala@t-online.hu
Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartásba vételi szám:
E-000803/2014

nántúli klub összesen 150 versenyzõje mérkõzött a bajnoki
címekért. A verseny ünnepélyes megnyitóján Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg (akkor még)
alpolgármestere köszöntötte a
résztvevõket és beszélt a küzdõsportok és az utánpótlásnevelés fontosságáról. A színvonalas, kemény küzdelmek a 17
zalaegerszegi indulónak az
alábbi eredményeket hozták:
1. helyezett: Devecz Ádám,
Ódor Noel, Ódor Patrik, Tóth
Bertold. 2. helyezett: Bednárik
Botond, Bordács Anikó, Háry
Barnabás, Hosszú Nátán, Kelemen Zsombor, Kovács Máté,
Kovács Boglárka, Némethy
Bence 3. helyezett: Bordács
Anita, Domján Miklós, Mozsdényi Dániel, Nyakas Bálint,
Szekeres Márk.
A zalaegerszegi versenyzõket Kõszegi József, Nagysolymosi Sándor és Varga Zoltán
edzõk készítették fel.
Zala megyét 3 judo klub
képviselte: Nagykanizsai Judo
Klub-Röntgen Kanizsa, Nagykanizsai Torna Egylet 1866
Judo Szakosztály, Zalaegerszegi Judo Sportegyesület.

A sportcentrum tornaterme már megszépült, most szállásokat
alakítanának ki.
csekkel, üdítõkkel vendégelnek meg. A településhez kapcsolódó információ, hogy az

idei nyugdíjas találkozót november 29-én délután tartják.
Pataki Balázs

Új oltár Vöcköndön
Az új plébános, Szeghy
Csaba akit augusztus 1-jével
nevezett ki Vöcköndön dr.
Márfi Gyula érsek, azonnal hatalmas erõvel látott munkához
a településen annak érdekében, hogy a már meglévõ
hitélet tovább fenntartható legyen és még több emberhez
érjen el a faluban – tájékoztatta
lapunkat a 2014. október 5-én
tartott segédoltár szentelése
elõtt Kiss József polgármester.
A plébános az önkormányzat segítéségét kérte abban,
hogy az oltár megépülhessen a
hívek és valamennyi helyben
élõ örömére. 1964-ben hozták
azt a vatikáni rendeletet, miszerint úgynevezett szembe
nézõ oltárt kell a templomok-

ban elhelyezni. Ha úgy tetszik,
akkor ennek a hiánynak a pótolása történt meg Vöcköndön
is – fogalmazott Kiss József
polgármester.
Az önkormányzat természetesen lehetõségeihez mérten kivette a részét a beruházás munkálataiból. A segédoltár mellett a ravatalozó terasz
rendszere is új külsõt kapott,
valamint a templom belsejében a nyílászárók javítása is
megtörtént – sorolta a polgármester.
A település számára fontos
beruházás a hívek támogatásával és önkormányzati forrásból
valósulhatott meg, mintegy
200 ezer forintból.
Zsuppán Beáta

A helyi plébános megáldotta az új segédoltárt.
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Emlékplakettet kaptak…

2014. október

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!
Felnõtt belépõ: 1 300 Ft
Gyermekeknek 14 éves korig (hétköznapokon): INGYENES!
Gyermek belépõ (3-14 éves korig, szombat-vasárnap és ünnepnapokon): 800 Ft
Felnõtt belépõ (pezsgõfürdõ és szauna használattal): 2 500 Ft

Felelevenítettek egy régi, szép hagyományt.
Hagyományokat
ápolva,
„modern köntösbe” öltöztetve
szólaltatja meg a zalai népdalokat az ApátiCitera Szakkör, a szakrális, népi megzenésített versek mellett a repertoárban szerepelnek különféle
popdalok citeraátiratai is.
– Zala megyében mindig
is hagyománya volt a citerazenélésnek – kezdte beszélgetésünket Fajt Norbert, aki pár
éve életre keltette a formációt.
– A '70-es, '80-as években kitûnõ népdalkör mûködött Nemesapátiban, rádió- és filmfelvétel is megörökítette a csoport tehetségét. Aztán a rendszerváltoztatást követõen valami miatt elsorvadt a kulturális

élet ezen formája, pedig igény
lett volna, és volt többszöri
próbálkozás is …
Az ApátiCitera Szakkör tagjai heti rendszerességgel próbálnak, készülve az újabb fellépésékre. Mindenhová szívesen
mennek, hisz' feladatuknak tekintik a népzene megismertetését, õseink hagyományának
ápolását. S, hogy ezt igen magas szinten ûzik, azt bizonyítja
a napokban átvett emlékplakett, mellyel a zalaszentiváni
római katolikus egyházközség
nevében Sömenek István érseki tanácsos, plébániai kormányzó ismerte el eddig végzett munkájukat.
H.L.

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

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

„Hivatásomnak tekintem…”

Lassan két év telt el az
ügysegédi rendszer bevezetése óta. A Zalaegerszegi Járási
Hivatal munkatársát, Barabás Anitát kérdeztük eddigi
tapasztalatairól.

– Mióta dolgozik a járási
hivatalnál?
– 2013. január elseje óta.
Ettõl az idõponttól látom el
az ügysegédi feladatkört is.
– Mely településeken lát
el szolgálatot?
– Jelenleg minden pénteken Hottón, Babosdöbrétén
és Bödében. 2-2 órát töltök
mindhárom faluban. Reggel
8-tól 10-ig Hottón, negyed 11tõl negyed 1-ig Babosdöbrétén, majd 1 órától 3-ig
Bödén.
– Mik azok a leggyakoribb ügyek, amikkel felkeresik az ügyfelek?
– Ápolási díj, közgyógyellátás, egészségügyi szolgáltatásra jogosultság és az idõskorúak járadéka, bár utóbbi

nem túl gyakori. Ezeken a településeken a legtöbben az
egészségügyi szolgáltatásra
jogosultsággal és a közgyógyellátással kapcsolatban keresnek meg. Mivel korábbi
munkakapcsolatom révén sokan ismernek ezekben a
falvakban, más ügyekben is
kérik a segítségemet.
– Melyek ezek?
– Például a normatív lakásfenntartási támogatás, a
méltányossági ápolási díj, a
lakcím átjelentések.
– A felsorolt ügytípusok
általában az idõsebb korosztályhoz tartoznak, így nyilván õk keresik fel Önt gyakrabban…
– Az ügyfélkörünk életkora meglehetõsen változó. Az

egészségügyi szolgáltatásra
jogosultságnál elég sok fiatal
pályakezdõ ügyfelünk van. Az
ápolási díj esetében ugyancsak minden korosztály képviselteti magát.
– Fontosnak tartják az
ügysegédi szolgáltatást az
emberek?
– Nem csak e három településen látom, láttam el ezt a
feladatkört, hiszen helyettesítettem Ozmánbükön, Vaspörben és Zalaháshágyon, késõbb Orbányosfán, Bezeréden és Padáron is. Nagyon
változó, hogy az adott településen milyen problémákkal
fordulnak az ügysegédhez.
Sokszor elõfordul, hogy hatáskörünkön kívüli kérdésekben is tanácsot kérnek.
– Szereti ezt a munkát?
– Igen. Hivatásomnak tekintem…
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Új polgármester és testület Lakhegyen
Országos viszonylatban is
kiemelkedõ, hogy Lakhegyen
az önkormányzati választásokon a voksolásra jogosultak 76
százaléka vett részt. Több cikluson át vezette az önkormányzatot polgármesterként Méhes
Máté. A választások elõtt a Bognár István, Kondor Anett,
Méhes Gábor Zoltán, Rákóczi
Ferenc és Illés Tamás alkotta
egységes, fiatal csapat változásokat fogalmazott meg, melyekre meg is kapták a bizalmat a
választóktól. Polgármesterjelöltként Illés Tamást indították, aki a voksok 66 százalékát
kapta.
– Milyen elõzményei voltak a jelölésnek?
– Négy évvel ezelõtt már
felmerült a jelöltség, de magánéleti és egyéb elfoglaltságok miatt nem tudtam indulni.
A váltásra összeállt csapattal az
elmúlt négy év alatt kritikus

szemmel néztük a falu sorsának alakulását és úgy döntöttünk, hogy változás kell Lakhegyen. A falubeliek egyértelmûen a csapatunk mellett tették le voksukat, így mindenki
minimum 200 szavazatot kapott. Október 21-én alakult
meg a megfiatalított testület,
ahol alpolgármesternek Méhes
Gábor Zoltánt választottuk meg.
– Milyen irányelvek alapján folyik majd a munka?
– Programunk alapvetõen
a stabilizációra fókuszál, a jelenleg pengeélen táncoló költségvetést szeretnék kiszámíthatóbbá tenni. Amennyiben
ezt sikerül megvalósítani, akkor a lakosság számára is
érezhetõ lesz a gyarapodás,
fejlõdés. Négy fõ területet jelöltünk meg, amin változtatni
szeretnénk. Az elmúlt idõszakban nagyon megosztottá vált a
falu lakossága, így a legfon-

Választás után…
Alibánfa
Polgármester: Blaskovics
László Csaba.
Képviselõk: Bangó László,
Gilincsekné Látrányi Ágnes,
Sulok István, Szabó László
János.
Alsónemesapáti:
Polgármester: Pereszteginé Cziráki Katalin.
Ambrus
Képviselõk:
Györgyné, Csiszár Éva, Németh Zsolt, Nyitrai Attila.
Egervár:
Polgármester: Gyerkó Gábor.
Képviselõk: Déri László,
Fücsök Imre, Gángó Károly,
Kálmán István, Korbuly Kálmán, Szermjágin Marianna.
Gõsfa:
Polgármester: Farkas Tiborné.
Képviselõk: Hessel Ferencné, Horváth Edit, Szabó
Gyuláné, Vincze Istvánné.
Gyûrûs:
Polgármester: Bertalan Tibor.
Képviselõk: Hajcser Róbert, Kovács Emese, Ruzsics
Lajosné, Vörösné Horváth
Katalin Zsuzsanna.
Kemendollár:
Németh
Polgármester:
László.
Képviselõk: Horváth Jánosné, Kovács Attila, Nemes
Péter, Szabóné Baján Erzsébet.

Kispáli:
Polgármester: Horváth Zsuzsanna.
Képviselõk: Horváth Antónia, Kocsis Viktória, László
Zoltán Tamás, Nagy Zsolt.
Lakhegy:
Polgármester: Illés Tamás.
Képviselõk: Bognár István,
Kondor Anett, Méhes Gábor
Zoltán, Rákóczi Ferenc.
Nagypáli:
Polgármester: Köcse Tibor.
Képviselõk: Farkas Zoltán,
Hári János, Paizs Zoltán,
Simon Attila.
Nemesapáti:
Polgármester: Gáspár Zoltánné.
Képviselõk: Bangó András, Benkõ Jánosné, Fehérné
Simon Piroska, Mérnyei Sándor István.
Pethõhenye:
Polgármester: Deák István György.
Képviselõk: Bartus Dávid,
Kövesi Ferencné, Porpáczy András Sándorné, Szabó Frigyes.
Vasboldogasszony:
Polgármester: Mazzag Géza Tibor.
Képviselõk: Mazzagné Rózsa Bernadett, Németh Zsolt,
Pongrácz Ernõné, Zsuppán Béla.
Vöckönd:
Polgármester: Dóber Tamás.
Képviselõk: Bõdör József,
Németh Norbert.

Illés Tamás: – Egységes csapatban dolgozunk Lakhegyért.
tosabb feladatunkká vált a közösségépítés. Úgy látjuk, hogy
falu elõtt álló feladatokhoz egy
erõs közösségre van szükség. A
következõ terület a gazdaságfejlesztés, amelyben szeretnénk támogatni a kis- és középvállalkozásokat, illetve új
vállalkozások alapítására ösztönöznénk a fiatalokat. Harmadik pontként a hatékonyság
növelését tûztük ki célul, ami
alapvetõen az ingó, ingatlan és
anyagi eszközök minél hatékonyabb hasznosítását, illetve
felhasználását jelenti. Olyan
megtakarításokat szeretnénk
felhalmozni, amik adott esetben egy pályázat önerejéül is
szolgálhatnak. Negyedik terület az elsõ háromból fakad, ami
a népességszám növelése. A
falu 1991-es önállóvá válása óta
folyamatosan csökkent a lélekszám, így sok üres, elhanyagolt
ingatlan áll a településen.
Olyan feltételeket szeretnénk
teremteni, hogy aki itt él, itt is
képzelje el a jövõjét, illetve a
letelepedni vágyók is Lakhegyet válasszák lakhelyül.
– Milyen területtel foglalkozik, honnan „érkezik” az
önkormányzati közegbe?
– 1998-ban végeztem a Budapesti Mûszaki Egyetem gépészmérnöki szakán, eddig a
nap jelentõs részét vállalko-

zásaimmal töltöttem, most már
ezekkel párhuzamosan végzem a polgármesteri teendõket is. Egyedi problémákra
egyedi gépek tervezésével,
gyártásával,
beüzemelésével
foglalkozunk, mellette a zalaegerszegi felsõoktatás mechatronikai mérnökképzésének kutatóközpontját vezetem. A
megbízatást teljes mértékben
társadalmi munkában végezzük, a kasszánk helyzetét figyelembe véve a képviselõ-testület minden tagja tiszteletdíj
és költségtérítés nélkül látja el
feladatát.
– Miket tapasztaltak, mi
szerepel a következõ évek
feladatai között?
– A lehetõségekhez mérten
a korábbi hónapokban felhalmozott anyagi kötelezettségeinket igyekszünk beütemezni és mindenki felé teljesíteni.
A faluban legtöbb embert érintõ téma a sportpályának és
környékének fejlesztése, melyet szeretnénk közösségi térré, szabadidõközponttá alakítani, ahol minden korosztály
megtalálja a helyét, idõtöltését.
Így egy vasárnap délutáni futballmeccs igazi családi programmá alakulhatna. A távlati
célok függenek a pályázati feltételektõl, kiírásoktól is.
Pataki Balázs
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Szabályozó rendszer született a
betegellátók mindennapi munkájának
megkönnyítése, a nagyobb
betegbiztonság érdekében
A BELLA (Betegellátók Akkreditációja a biztonságos betegellátásért) uniós támogatással megvalósuló programot gyakorló orvos és gyógyszerész szakemberek fejlesztettek a magyarországi betegellátás biztonságosabbá tétele érdekében.
Miért szükséges egy mûködést szabályozó rendszer a betegek nagyobb biztonsága érdekében? Sokszor megfeledkezünk
arról, hogy az ellátórendszerben veszélyes feladatokat, veszélyes eszközökkel végeznek azok, akik nap mint nap a gyógyulásunkért dolgoznak. A betegellátó rendszer önmagában
véve veszélyeket hordoz, ezért elég egy apró figyelmetlenség,
ami akár végzetes következményekkel is járhat. Az egészségügyi szakemberek ezek alapján olyan mûködési szabályokat dolgoztak ki a hazai kórházakra, rendelõintézetekre és a
gyógyszertárakra szabva, amelyek amellett, hogy segítenek
elkerülni a hibákat, az intézmények költséghatékony mûködését is elõsegítik.
A BELLA szabályai szerint mûködõ, így akkreditációt szerzõ egészségügyi ellátó intézményekben a dolgozók több
figyelmet fordíthatnak betegeikre, a betegek tájékoztatására,
oktatására. Az a beteg, akit pontosan tájékoztatnak az állapotáról, kezelésének menetérõl, a felírt gyógyszereirõl, az sokkal
együttmûködõbb és hamarabb épül fel betegségébõl. A kórházba kerülõ betegek jelentõs része sokszor a rosszul szedett
vagy nem beszedett gyógyszerek miatt szorul ellátásra. A BELLA programban résztvevõ gyógyszertárak ezért az eddigieknél nagyobb figyelmet fordítanak a betegekre. Ennek jelentõsége, hogy a betegek részletesebb tájékoztatása következtében elkerülhetõek pl. azok a kockázatok, amik az együtt szedett gyógyszerek, vagy rosszul alkalmazott szerek következtében léphetnek fel.
A programhoz csatlakozó gyógyszertárakba betérve például a szív- és érrendszeri problémákkal küzdõk, a cukorbetegséggel élõk vagy épp a kismamák kiemelten részletes
információt kapnak, hiszen állapotuk miatt igénylik is az
ilyen szolgáltatást. A jövõben tehát az orvosok, az ápolók, a
gyógyszerészek munkáját egységes rendszer fogja segíteni.
Ehhez szükséges, hogy az egészségügyben dolgozók felismerjék a folyamatszabályozásban rejlõ lehetõségeket, hiszen a
szabályok követésével munkájuk, ezáltal az ellátórendszer egésze
is biztonságosabbá válik.
A program (TÁMOP - 6.2.5./A) uniós támogatásból a
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet koordinációjával valósul meg.
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• Bérfõzés
• Palackozás

Nagylengyel

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Észak-Nyugat Zala havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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A jó pálinka fõzéséhez idõ kell!
Nálunk 50 l pálinka fõzési ideje,
kétszeri lepárlással 10 óra!

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Tel.: 30/586-3090

www.zalatajkiado.hu

