XVI. évfolyam 5. szám
2015. május
Kistérségi havilap

Kispáliban triplázott Nemesapáti
Szép számú résztvevõ a kistérségi túrán

településrõl 10 csapat mérette
meg a magát.
– Kispáli szervezõként és
túrázóként is elsõ alkalommal
vesz részt a programon, nagy
feladat volt számunkra a megszervezés. Negyedórás idõközönként rajtoltak a versenyzõk, az elsõ csapatot 10 órakor
indítottuk. A természetismereti állomás mellett ügyességi
feladatokkal is készültünk. A
település történelmének felelevenítése mellett különbözõ
italokat, fûszer- és gyógynö-

Nemesapáti ötször rajtolt, idén harmadszor nyert.
Tavaly Egervár dombjaival résztvevõi. A térség egyik legismerkedtek, idén Kispálit jár- népszerûbb rendezvényét máták be a kistérségi túraverseny jus 9-én tartották, ahol kilenc

vényeket kellett felismerni. Az
induló elszavalása és a polgármester jelenléte plusz pontokat jelent a csapatoknak – ismertette Horváth Zsuzsanna,
a rendezõ település polgármestere.
A túra útvonala északról kerülte meg Kispálit, a temetõnél
bevitte a csapatokat az erdõbe,
majd a 'kutasi gyümölcsös
sarkát érintve a konyhakertek
alatt haladva lehetett visszaérni a focipályához. A távot
(Folytatás a 2. oldalon)
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Kispáliban triplázott Nemesapáti
Szép számú résztvevõ a kistérségi túrán

Idén 9 település 10 csapata várta a rajtot.
Hári Lászlóné, Hári Károlyné
(Folytatás az 1. oldalról)
átlagosan két óra alatt teljesítet- fõzött.
ték a csapatok, majd a zsûri ér– Este már összemetéltük a
tékelte a táborban maradt tár- húsz kiló lapockát, nyolc kiló
sak által fõzött ételeket is. Az füstölt csülköt, amihez reggel
asztalra került gyros, köröm- fél kilenckor nyolc kiló elõrepörkölt tarhonyával, csülkös- fõzött babot tettünk és nekiállbürkepörkölt,
kolbászoshús, tunk a fõzésnek. 11 órára már
prósza, sertés- és vaddisznó- kész is volt a száz liter babpörkölt is. Aki még éhes volt, gulyás – taglalták a helyi
kispáli babgulyással csillapít- asszonyok.
hatta éhségét, melyet Düh
A helyiek 35 fõs csapattal
Miklósné, Szabó Istvánné, vettek részt a túrán, ahol a

legkisebb négy és fél éves, a
legidõsebb 68 esztendõsen vágott neki a barangolásnak.
Egervár hagyományosan rendszeres résztvevõje a versengésnek, idén is minden korosztály
képviseltette magát csapatukban:
– A fõzõversennyel együtt
összesen hat állomás szerepelt
a túrán, az elsõ állomáson elénekeltük a már hagyományos
mondókánkat. Útközben négy
állomáson hol ügyességi, hol
elméleti feladatoknál erdészeti, madárismereti és Kispáli
történelmi ismereteire volt
szükség. Élvezetes, nem túl
hosszú túra volt, örülünk,
hogy ilyen sokan eljöttek, és
további barátságok szövõdtek.
Titkon mindenki szeretne a
versengésben az élen végezni,
de számunkra a részvétel a
fontos – mesélte Gyerkó Gábor, Egervár polgármestere.
Nemesapáti csapata Kispáliban már az ötödik túrát teljesítette, idén is bizakodtak a
jó eredményben:
– Nálunk mindig a családok szervezik meg a csapatot,
az eddigi túrákon kétszer nyer-

tünk, egyszer másodikak lettünk, így idén is jó eredményt
várunk. A gyerekek minden
versenyre úgy jönnek, hogy
közben furulyával kísérik az
énekünket. Szerencsére kevesebb teszt volt, az ügyességi
feladatok tetszettek legjobban,
a rönkhajítást a férfiak is nagyon élvezték. Idén is sokat
készültünk a versenyre, sajnos
az „edzõnk” most nincs itt, de
majd az ebédre õ is ideér. A
fõzéshez Bálizs Tamástól kaptuk a hozzávalókat, amibõl lecsós szeletet, chilis babot és
palacsintát késztettünk és mindenki hozott pogácsát is –
árulta el a vidám csapat még
vidámabb szervezõje, Leposa
Ferencné.
A délutáni eredményhirdetésem az apátiak reményei
valóssággá váltak, a versengés
végén a Nemesapáti, Nagypáli,
Egervár sorrend alakult ki. A
résztvevõk élményekkel, a dobogósok értékes tárgyjutalmakkal tértek haza.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
Pataki Balázs

Gyermeknap Alsónemesapátiban
Alsónemesapátiban május
30-án rendezték a település
gyermeknapját, ahová minden
tizennyolc év alatti gyermek
névre szóló meghívót kapott,
így 150 csemetét sikerült megszólítani. A korábbi évekhez
hasonlóan az apróságok idén
újra kaptak fagyi jegyet, nyitó
programként a Deák Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár
szervezésében láthatták a gyerekek a Ziránó Színház Csicseri történet címû vidám bábmûsorát. Az elõadásra megtelt
a kultúrház nagyterme, az
apróságok csillogó szemekkel,
és olykor kacajjal, tapssal figyelték a felnõttek számára is
szórakoztató elõadást.
– Nagyon könnyû helyzetben voltunk, mert a falunak
Krápicz Lászlóné személyében
ötletes és szorgalmas könyvtárosa, kulturális rendezvényszervezõje van. A kulturális közösségi munkásaink, Laczkó
Judit, Köcse-Galamb Beáta, illetve a Harangláb Egyesület
közösségi munkása: Krápicz
Éva is rengeteg ötlettel járul-

tak hozzá a nap sikeréhez, így
az önkormányzatnak szinte
csak az anyagi hátteret kellett
biztosítania – foglalta össze
Pereszteginé Cziráki Katalin
polgármester.
A TÁMASZ munkatársa, Stefán Barbara, és kolléganõje
csillám tetoválással várta a gyermekeket, akik közben ügyességi vetélkedõkkel, sportversenyekkel múlatták az idõt. Az
ifjúságot zsíros és lekváros
kenyérrel vendégelték meg, a
Bodza-tanyáról pedig stílszerûen bodza szörpöt kaptak a
poharaikba a gyerekek. A kézmûves foglalkozáson kavicsot
is festhettek, és falapocskát dekopázsoltak nyakláncnak vagy
kulcstartónak. A Csertán Sándor Általános Iskola pedagógusaival szélforgót készítettek,
az Esélyegyenlõségi program
keretében pedig még pogácsát
is kaptak az ünnepeltek. Major
Zsolttal pedig ismét az XBoksz volt a nyerõ a Tanoda
közösségi helyiségében.
– Nagyon tetszett a bábelõadás, mókás volt, sokat nevet-

A gyerekek jól szórakoztak a Ziránó Színház vidám bábmûsorán.

tünk. Azért jó gyereknek lenni,
mert nem kell dolgozni. Ha
nagy leszek, cukrász szeretnék
lenni. Süthetnék tortákat, szép
díszeket, az álmom, hogy vonatos tortát süssek – árulta el
csillogó szemekkel a tízéves,
negyedikes Kovács Petra.
A település búcsúnapját a
pünkösdvasárnapot követõ második vasárnap tartják, idén
június 7-én utcabállal, májusfa-

kitáncolással zárják a napot. A
Rio zenekar mellett, Csimszi
Rudi és Móni fogják a jó hangulatot biztosítani. Június 27-én
a második Fûvésznapot tartja a
település civil szervezete, a falunapot hagyományosan augusztusban rendezik.
- pb A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
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Nem csak egyszerû hõszigetelés
Energiahatékonysági beruházás a kormányhivatal épületeinél
Rendhagyó sajtótájékoztatót tartott május 14-én Rigó
Csaba kormánymegbízott. A
résztvevõ újságírók betekintést kaptak abba a nagyszabású
rekonstrukciós munkákba, amik
a Zala Megyei Kormányhivatal intézményeinek otthont
adó épületeknél zajlanak.
A külsõ szemlélõ számára
talán csak egyszerû külsõ hõszigetelésnek tûnik a projekt,
de a sajtó képviselõi megtudhatták Rigó Csabától, hogy
komplex energiahatékonysági
beruházás zajlik. A több lépcsõben és több épületnél
megvalósuló projektre – a sikeres KEOP pályázatnak köszönhetõen – 1 milliárd 70
millió forint áll rendelkezésre.
A munka hét épületet
érint. Két helyszínen már a
mûszaki átadásra is sor került.
Az egyik épület Zalaegerszegen, a Göcseji út 24 szám alatt
található, itt mûködik a népegészségügyi és fogyasztóvédelmi hivatal. A másik Nagykanizsán van, ez az Eötvös téren lévõ járási hivatal.

A harmadik helyszínen, a
megyeháza Kosztolányi úti
épületében május vége az átadási határidõ. Nem véletlen,
hogy itt került sor a sajtótájékoztatóra, hiszen az újságírók így munka közben láthatták a Kosztolányi úton lévõ
épületnél zajló rekonstrukciót.
Rigó Csaba arról is tájékoztatta a sajtó képviselõit, hogy
további négy épület esetében
is beadták a pályázatot energiahatékonysági beruházásra.
Ezek a következõk: Zalaegerszegen a Kazinczy téri járási
hivatal, a Mártírok útján lévõ
munkaügyi hivatal, a lenti
Templom téri járási hivatal és a
keszthelyi járási hivatal.
A kormánymegbízott kiemelte, hogy a beruházásnak
köszönhetõen minimum harminc zalai kisvállalkozás jut
munkához. A 47,8 százalékos
energiahatékonysági mutató
évente várhatóan 50 millió forint rezsimegtakarítást jelent,
amit szeretnének az ügyfélszolgálat további fejlesztésére
fordítani.

Napelemek a megyeházán…

Májusfaállítás és gyermeknap Kemendolláron

ÉNYKK Zrt. UTAZÁSI IRODA
(A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA JOGUTÓDJA)
Eng. sz.:U-001588
Dalmácia városai: nyaralás TROGIRBAN
Júl. 1-5.
59.800,-Ft/fõ
Sorrentói szerenád-Dél-Itália gazdagon (pótcsoport)
Júl. 5-11.
99.900,-Ft/fõ
Ravenna-Assisi-San Marino-Loretó tengerparti nyaralással
Júl. 11-16.
109.900,-Ft/fõ
SVÁJC gazdagon
Júl. 29-Aug. 3.
129.900,-Ft/fõ
Észak-ERDÉLY és a MOLDVAI KOLOSTOROK
Aug. 4-9.
72.900,-Ft/fõ
Genova-Portofino-Rapallo Torinóval fûszerezve
Aug. 19-23.
89.900,-Ft/fõ
Olasz nagykörút: Róma-Pompei-Capri-Firenze (pótcsoport)
Aug. 20-26.
111.900,-Ft/fõ
JESOLÓI nyaralás Velence és Padova kirándulással
Aug. 26-30.
72.500,-Ft/fõ
CSEHORSZÁGI kalandok: Morva-karszt-Prága
Aug. 26-30.
52.900,-Ft/fõ
MONTENEGRÓ nemzeti parkjai és tengerpartja (félpanzió)
Szept. 2-4.
82.900,-Ft/fõ
ISZTRIA és KVARNER-ÖBÖL gyöngyszemei (félpanzió)
Szept. 19-23.
74.900,-Ft/fõ
Bõvebb információval várják irodáink:
Zalaegerszeg: +36 92/ 511-045
Keszthely: +36 83/ 511-231
Lenti: +36 92/ 551-061

Nagykanizsa: +36 93/ 536-716
Hévíz: +36 83/ 540-399
Szombathely: +36 94/ 311-134

A lekváros kenyérevõ verseny pillanata.
Az elmúlt egy hónap elején
a felnõtteké, a végén a gyermekeké volt a fõszerep Kemendolláron. A falu civil szervezetekbõl összegyûlt férfijai április 30-án este felkerekedtek
és hódoltak a hagyománynak,
májusfát állítottak a sportpálya
szélén.
Idén május 30-án tartották
a településen a hagyományos
gyereknapot, ahol a szervezõk
és a résztvevõ gyermekek is ragyogó idõt fogtak ki. A kisebbeknek délelõtt 11 órakor Ribizli bohóc adta elõ 1 órás mûsorát. Az ebédszünet palacsin-

tázással telt, aztán délután fél
kettõtõl számos délutáni programot ajánlottak a gyerekeknek. Csillámtetkó készítés, kézmûves foglalkozás, rajzverseny,
ügyességi versenyek, kötélhúzás, lekváros kenyérevõ verseny szerepelt a kínálatban. A
végén uzsonnára tejfölös lángost kapott az ifjúság és focival
telt a hátralévõ idõ. A végén
minden versenyzõ, és résztvevõ meglepetés csokikat, cukorkákat kapott, a kategórianyertesek kisebb ajándékokkal
a kezükben tértek haza.
pébé
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Ha az idõgéppel visszarepülnénk az 1650-es évekbe, s
felmennénk a Kemendi-hegyre,
találnák ott egy nagy hársfát,
ami akkor a település legmagasabb pontján állt. Ez a fa a történelmi idõk tanújaként tekintett a falura. Láthatta a Kemenden és Ollárban is a szorgalmas
dolgozó embereket, a fejlõdõ
települést, és láthatta a Kemendi-várat, ahol készültek a török
elleni harcokra. Láthatta, amint
betörnek a törökök, elfoglalják
a várat, felégetik, elpusztítják
Ollárt. Aztán láthatja a hársfa,
hogy jön egy földbirtokos, és
telepesek költöznek a lerombolt faluba, majd egy vadkan
elõl menekülõ emberre lesz
figyelmes, magasba nyúló ágai
menedéket adnak, és megmentik gróf Festetics Kristóf életét.
Jutalom-e vagy büntetés, hogy
kivágják ezt a hársfát? A kivágás
büntetésnek tûnik, viszont a fa
anyagából kifaragják az utazók
védõszentjének, Szent Kristófnak szobrát, amelyet 270 év
után is emberek százai csodálnak meg zarándoklatuk során. A
Kemendi-vár török általi pusztulása szintén egy új korszak
kezdetét jelenti, romjaiból Festetics Kristóf a homokdombra
felépíti a sziklaszilárd kemendi
kápolnát, ahol védelmet talál
Szent Kristóf szobra is. Ezután
már nem a hársfa lett a térség
történelmi tanúja, hanem a
messziségrõl is látható hegyi
kápolna. Az emberek erõs hitét
mutatja a bejárati téglák kopása,
ki tudja hányan lépkedtek rajtuk az évszázadok során.
1756-ban egy jelentõs földrengés rázta meg a települést,
amit a hegyi kápolna túlélt, az
ollári temetõ melletti templom
viszont életveszélyessé vált. Ismét megújulás következett, a
megrongálódott ollári templomból Pókaszepetken építettek új templomot. 1858-ban
történt jelentõsebb felújítás a
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A kemendi 270 éves kápolnában újra szól a harang
hegyi kápolnán. Ha életet adnánk a kápolnának, akkor annak könnye is lehetne, melyet
talán akkor hullatott, amikor a
két világháborúban Kemendollár lakosságának 16 százaléka a
háború áldozata lett. A kápolna
1943-ban a tornyát és harangját
is elvesztette, évtizedeken át
hullott a cserepe, vakolata, beázott a teteje, így a következõ
évtizedekben félõ volt, hogy
romlása visszafordíthatatlan lesz.
1990-ben egy megfiatalodott
egyházközségi képviselõ-testület alakult Pókaszepetken, kemendollári tagjai pénz nélkül,
de lelkesen, a nemes célt szemük elõtt tartva kezdték meg
ezt a felújítást. Agg Ferenc kezdõ mérnökként, Boronyák Péter kezdõ építési vállalkozó kivitelezõként vett részt a munkában. Segített az önkormányzat,
adományok, önkéntes munka,
meghozta a küzdelem eredményét. 1994-ben dr. Ternyák Csaba püspök szentelte újra a
teljes tetõcserén, külsõ-belsõ
felújításon átesõ kápolnát.
– A május 10.-i kápolna és
harang szenteléssel lezárult a
Pókaszepetki Egyházközségben
egy negyed évszázados építési,
fejlesztési idõszak. 1990 és 2015
között elkészült a plébániaház,
felújításra került a pókaszepetki
templom a hozzá tartozó külsõ
szobrokkal együtt, a templom
négy oltárából három fel lett
újítva. Ismét felszentelésre került a kemendi kápolna, és az
ünnepi búcsújárók adományából némi kiegészítéssel elkészült az új harang. Hetvenkét év
után újra megszólal a kemendi
hegygerincen a harangszó, hirdetve Isten dicsõségét, a pókaszepetki egyházközség és Kemendollár hívõ és nem hívõ

Az új harangot és a kápolna falait Szerenka Miklós, a Veszprémi
Érsekség általános helynöke szentelte fel.

Fotók: Dóczi Tibor
Szent Kristóf szobra ma is a kápolna ékessége.
lakosságának összefogását egy
nemes cél érdekében. Ez az
értékteremtés nem jöhetett volna létre az összefogás, az épített
és a szellemi örökség védelmében érzett elkötelezettség, és az
egyéni tudásnak a köz szolgálatába állításának szándéka nélkül. Ez alkalommal vehette át az
egyházközség ajándékát hatvan
éves egyházi tevékenysége elismeréseként Pintér János kántor. Tóth András az elmúlt évtized pénzügyi finanszírozásában
való aktív közremûködésével
érdemelte ki az egyházközség
elismerõ ajándékát. A kápolna
és harangszentelést Serenka
Miklós érseki helynök végezte,

megtisztelték jelenlétükkel dr.
Manninger Jenõ, Vigh László
országgyûlési képviselõk és
Koczka Csaba, a járási hivatal
vezetõje. A szentelést követõen
naponta kétszer szól a harang,
az éjszakára kivilágított kápolna, pedig legyen a jószándéku
alkotó ember iránytûje, és a
kemendollári összefogás jelképe. A munkád akkor válik alkotássá, ha örömmel végzed, és
mások javára is szolgál – foglalta össze Koronczi László, aki 25
éve munkálkodik a pókaszepetki Római Katolikus Egyházközség életében, melynek húsz
esztendeje a világi elnöke is.
Pataki Balázs

A HarmonikÁcs Együttes
magyarnóta mûsora

Mûsorunk megrendelhetõ.
Kérésre „házhoz megyünk”!

Hagyárosbörönd, Fõ út 37. (templomnál)
Telefon: 06-20-336 5202
E-mail: kocsishuszonhat@freemail.hu
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Paradicsom, paprika és krumpli
Közhasznú munka Pethõhenyén
Mintegy 500 négyzetméter
alapterületû fóliasátrat állítottak fel Pethõhenyén, amelybe
paprika és paradicsom palántákat ültettek. Az önkormányzat kezdeményezésére a közhasznú munkások tevékenysége ebben az évben a növények
gondozásával is kiegészül.

Deák István polgármester
lapunknak elmondta, hogy a fóliasátor melletti területen, szabadtéren is ültettek palántákat,
illetve krumplit, értelmes és
hasznos tevékenységet biztosítva
így a tíz közhasznú munkásnak.
A terményeket értékesíteni
szeretnék majd.

Májusfát állítottak
Ma is élõ hagyomány a májusfa állítása. Szerencsére. Április utolsó és május elsõ napja,
nem csak a majális és a ballagások miatt volt fontos, hanem
a hónaphoz kötõdõ népszokás:
a májusfa állítás miatt is.
Alsónemesapáti lelkes férficsapata kitett magáért.
Május elsejére virradóra
két szép májusfával lepték meg

a falut. Az egyik sudár fa a
Bodza-tanyára, a másik pedig a
falu központjába került.
A csapat: Cziráki László,
Bicskei Jenõ, Herczeg Attila,
Horváth József, Kámán Géza,
Peresztegi Norbert, Tóth József
és Virágh András.
Az alsónemesapáti leányokasszonyok köszönik szépen.
Ígérik, hogy kitáncolják!

A fóliasátorban paradicsomot és paprikát termelnek.

Krumplit is ültettek.

Anyák napja az egervári oviban
Radó Lili versét idézve „Bizony nincs a naptáraknak mosolygósabb napjuk”, mint az
Anyák napja. Intézményünk április 29-én délután tartotta az
anyák napi ünnepséget, melyre
a kicsiktõl a nagyokig minden
gyermek izgalommal készült.
Megpróbáltuk a lehetetlent, hogy megköszönjük azt a
sok gondoskodást és szeretetet,

Kitettek magukért az alsónemesapáti férfiak.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Észak-Nyugat Zala havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

amit az édesanyáktól és nagymamáktól kapunk. Beszéltek
helyettünk a versek, dalos játékok, a szívhez szóló mûsor során több anyuka és nagymama
szemében csillantak meg az
öröm könnyei.
Végül egy virággal és saját
készítésû ajándékokkal leptük
meg az ünnepelteket!
Peresztegi Szabina

en
s
s
e
d
Hir k !
nálun

www.zalatajkiado.hu
Emlékezetes pillanatokkal gazdagodtak az anyukák.
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TeSzedd! - Kispáliban is Úti cél: Erdély
Osztálykirándulás a határon túlra

Fõként háztartási hulladékot találtak a bekötõút mentén.
Május 16-án második alkalommal csatlakozott Kispáli a
TeSzedd! országos programjához. Az akció keretében az
eldobált hulladékok összegyûjtésére fogtak össze a helyi kicsik és nagyok, akiknek a
feladathoz szükséges zsákokat,
kesztyûket a program szervezõi biztosították.
– Az akcióban a felnõttek
és a gyermekek egyaránt fontosnak érezték, hogy tegyenek
lakókörnyezetük tisztaságáért.
A települést körbejárva fõként
a bekötõ utak környezetére

koncentrálva gyûjtöttük össze
az eldobált és illegálisan kihelyezett, fõként háztartási
hulladékot. A szemét elszállításáról a TeSzedd szervezõi
térítésmentesen gondoskodnak – számolt be Horváth Zsuzsanna, Kispáli polgármestere.
A településen igyekeznek
rendszeresen tisztán tartani a
környezetet, így tavaly és most
tavasszal szintén a ságodi bekötõútnál szedték össze a szemetet. Ezúttal is – sajnos – közel 1 köbméternyit gyûjtöttek.
- pb -

2015. április 20-án az Egervári László Általános Iskola
és zalaszentiváni tagiskolájának 7. osztályos tanulói 37
fõvel, Szermjagin Marianna
és Németh Rita Johanna osztályfõnökökkel Románia területére, Erdélybe utaztak, s rengeteg élménnyel tértek haza
2015. április 24-én.
A tanulmányi kirándulásra
a Határtalanul program keretében került sor, amelyet a
Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt.
1.319.560 forinttal támogatott.
Pályázati azonosító: HAT-14-010196.
A kirándulás célja, hogy
gyermekeink megismerkedjenek Erdély történelmi múltjával és jelenével, valamint
megismerjék az ott élõ gyermekeket, s barátságot, ismeretséget kössenek.
Gyerekek és szülõk egyaránt nagy izgalommal várták
az utazást, mert nem csak közel egy hetet töltöttek a csemeték távol a szülõi háztól, ha-

Öltés és örökítés
„Újra öltünk-örökítünk” címmel nyílt kiállítás az alsónemesapáti asszonyok munkáiból a kultúrház nagytermében.
A kiállítást megnyitották:
Matyasovszky Margit, a Nemzeti Mûvelõdési Intézet vezetõje; Pereszteginé Cziráki
Katalin polgármester asz-

A kiállítás megnyitója.

Kocsisné
Koszorús
szony,
Anikó, a szakkör vezetõje és
Krápicz Lászlóné kulturális
szervezõ.
Szebbnél szebb komádi,
mezõségi (stb) minták és azúrozott textíliák, terítõk, díszpárnák és táskák láthatók a
kiállításon.

A diákok Vajdahunyadon.

nem a távolság is, az országhatár átlépésével, ijesztõen
nagynak tûnt. De az átélt élmények, a kirándulások, a közös programok, csapatjátékok,
focimérkõzések, a bemutatkozó elõadások a nagyszalontai
és Böjte Csaba dévai gyermekotthonának lakóival, egymás
kultúrájának, életének megismerése kellemes érzéssel töltötte el a diákokat.
Az egyik hetedik osztályos
diák így nyilatkozott: „Az öt
nap alatt nagyon sok mindent
tanultam és láttam. A helyek,
ahol jártunk nagyon szépek
voltak és történelmileg érdekesek is.” Valóban. Ez az utazás
nemcsak a diákok ismereteit
bõvítette, hanem a szociális
kapcsolatok elmélyítését is
elõsegítette, hiszen a szülõktõl távol, egymásra támaszkodva oldották meg az út
során kapott feladatokat, s
együtt birkóztak meg a nehézségekkel.
Szermjagin Marianna

2015. május

A nagypáli média szerkesztõi

Huber Imre és felesége.
Köcse Tibor polgármester
elképzelésének megfelelõen a
minél jobb tájékoztatás érdekében létrehozták a helyi képi
és írott sajtói szerkesztõséget
Nagypáliban. Megtalálták a
megfelelõ képzettséggel és rátermettséggel rendelkezõ, nemrég a faluba költözõ házaspárt.
Huber Imre és felesége örömmel vállalta a kihívást.
– Bár több, mint harminc
éve elkerültünk Zalából, ro-

konaink és unokáink is itt
élnek, ezért is döntöttünk úgy,
hogy visszatérünk a gyökereinkhez, és a nyugdíjas éveinket itt szeretnénk leélni. Így
2014 õszén, feladva a nagyvárosi nyüzsgõ életet, Székesfehérvárról Nagypáliba költöztünk. Errõl a faluról korábban
nem sokat tudtunk, de elsõ
látásra beleszerettünk. Vonzó,
hogy mindössze 8 km-re van a
megyeszékhelytõl, ugyanakkor

egy kis gyöngyszem a zalai
dombok között, csendes, jó
levegõjû, és folyamatos fejlõdésben lévõ település, élénkülõ közélettel. Igyekszünk beilleszkedni a falu életébe, büszkék vagyunk új lakóhelyünk
sikereire, és amennyire tõlünk
telik szeretnénk öregbíteni a
hírnevét. Régi hobbim a fotózás, melynek alapjaival középiskolás koromban egy zalaegerszegi fotószakkörben ismerkedtem meg. Késõbb szakkönyvek és fotós szaklapok
vásárlásával és olvasásával gyarapítottam fotós ismereteimet.
Kezdetben filmes gépekkel
dolgoztam, de napjainkban
már a digitális technikát használom: a fényképezõgépet számítógépes programokkal kiegészítve készítem a fotókat,
kisfilmes videókat. Feleségemmel, Zsuzsival szeretünk kirándulni, közösségi programokon
részt venni, eközben én élhetek végre a fotós szenvedélyemnek, õ pedig érdekes cikkek írásával szívesen kommentálja az eseményeket –
mondta Huber Imre.

„Foltbûvölõk” régiós találkozója

Alkalmi kiállítást is tartottak.
2015. május 16-án tartották
régiós találkozójukat NyugatDunántúl foltvarrói. Az összejövetelt minden évben megrendezik és mindig más helyszínen más csoport vállalja a
rendezés feladatát. Ebben az
évben a zalaegerszegi foltvarrók vállalták a találkozó megrendezését. A helyszíne a
Nagypáli ÖKO-völgyben lévõ
Innovációs Centrum volt.
A programban szerepelt
közös varrás, ahol japán textilvirágokat és karkötõt készí-
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tettek a jelenlévõk. Betekintést
kaptunk a quilling rejtelmeibe
és készíthettünk cserépbõl angyalkát, katicát, méhecskét és
kipróbálhattuk a gyapjúfonást
és a nemezelést. A zalaegerszegi csoport tagjai összegyûjtötték legjobb ötleteiket, amit
szabásmintával együtt osztot-

tak meg vendégeikkel. Alkalmi
kiállításon bemutattuk az elmúlt években készült munkáikat, babákat, táskákat, faliképeket, illetve Betti cserépfiguráit és Juli quilling képeit.
Ezeken az alkalmakon lehetõség nyílik arra is, hogy a meghívott árusoktól beszerezzük a
szükséges eszközöket, anyagokat.
A nap végén nem maradhatott el a szokásos tombolasorsolás, ahol zalaegerszegiek
által készített tárgyakat nyerhettek a résztvevõk. A zalaegerszegi foltvarrók ezúton is
szeretnék megköszönni Nagypáli polgármesterének, Köcse
Tibornak, hogy ebben a szép
környezetben láthatták vendégül a vasi és zalai társaikat.
Emellett köszönjük a ZVMKK
munkatársainak, hogy anyagilag támogatták csoportjaink
mûködését.
Takács Zoltánné

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Mit kell annyit tervezni?…
Annak idején, amikor elkezdtünk tervezéssel és gyártással foglalkozni, észrevettem, hogy milyen kevesen
foglakoznak konyhabútorral. Az elsõ munka után rájöttem, hogy miért. Ez a legnehezebb. Túl sok dologra
kell figyelni, túl sok szempontot kell számon tartani.
A konyhatervezés olyan,
mint egy nagy keresztezõdés, ahol úgy kell átmenni,
hogy közben kikapcsolták a
közlekedési lámpákat és mindenki megy, mint a világtalan. Ezért a konyhabútort a
bútorok királyának tartom,
ezt a legnehezebb tervezni.
Néha nekem is több napig kell gondolkodnom, mire kitalálom a megoldást,
mert ha nem tenném, engem fognak emlegetni évekig. Ezért tartott tovább Tiborék konyhájának a tervezése. Közben összefutottunk a városban, Tibor türelmetlenül közölte velem,
hogy nem érti, mit kell
annyit tervezni egy konyhán. Ezen a kijelentésen
nem csak én, de a felesége,
Éva is megdöbbent. Nem
volt idõm arra, hogy válaszoljak, mert Éva így fakadt ki:
– Aki egy vajaskenyér elkészítésén túl nem igazán
használja a konyhát, el sem
tudja képzelni, hogy mit kell
küzdeni a vasárnapi ebéd
elkészítése közben, ebéd után
az edények elmosogatásáról
nem is beszélve. Ezért, ha
végre lesz egy jó konyhám,
ahol mindennek lesz helye,
és végre az edényeimet is
normálisan el tudom tárolni. Nekem inkább megéri
még pár napot várni, mint
évekig bosszankodni.
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Elsõáldozás után, bérmálkozás elõtt Nemesapátiban

Fotó: Fábián Zoltán
Idén tízen részesültek az elsõ áldozás kegyelmében.
Csaba atya tavaly augusztus elsején vette át a nemesapáti plébánia vezetését, s
örömmel tapasztalta, hogy
Nemesapátiban minden évben
van elsõáldozás. A gyerekek
megtanulták a hittan órán feladott felkészítõ kérdéseket, az
elsõ szent gyónás szövegét, így
május 10-én szüleik kíséreté-

ben a két Apátiból kilenc,
Vöcköndrõl egy diák részesült
az elsõ áldozás kegyelmében.
– Az elsõáldozásra felkészülõ harmadik osztályosok
kevesen vannak, de a kevés is
több a semminél. Nagy örömmel fogadtam a kilenc jelentkezõt, örültem annak, hogy
mindenki szeretne részesülni

az elsõáldozás kegyelmében. A
gyerekeknek azt mondtam: azt
ízleljék meg, hogy ebben a
kicsi ostyában most is benne
van Jézus Krisztus. Õ az utolsó
vacsorán egy kis kenyérdarabkát adott az apostoloknak, azóta eltelt több mint kétezer év,
és ennyi év távlatában ebben a
kis darabkában most is benne
van az õ személyisége. Azt
gondolom, hogy a gyerekek
ezt még nem értik teljesen, de
mégis van fogalmuk, hogy ez
az ember számára egy különleges dolog. A gyerekek ezek
után belegondolnak, hogy a
lelkük mélyén kicsit jobbnak kell lenniük, és megtisztulva kell vasárnaponként
magukhoz venni a szent ostyát – taglalta Szeghy Csaba
Tamás plébános, aki hozzátette, hogy idén a szülõk kérésére
nem volt közös agapé, így
mindenki családi körben ünnepelt.
A Szent Miklós Plébániához tartozó falvak hetedik és
nyolcadik osztályosai közül
idén Nemesapátiban június
14-én 10 órától tizenhatan részesülnek a bérmálás szentségében. A nagy napra a leendõ
bérmálkozók lelkileg és fiziká-

lisan is folyamatosan készülnek, a szertartást személyesen
dr. Márfi Gyula veszprémi
érsek fogja elvégezni.
– Minden ember számára,
ha valami új esemény történik
az életében, akkor lelkileg és
fizikálisan is próbára teszi. A
gyermekek készültek, õk kérdeztek rá, hogy mikor lesz a
gyónás és mikor lesz a szertartás, és leadták a jelentkezési
lapjukat. Az elõzõ években
Sömenek atyával becsületesen felkészültek, én az utolsó
évben vettem át õket. Bérmálkozáskor a Szentlélek ajándékát kérjük, hogy szenteljen
meg bennünket, értelmünkkel
és akaratunkkal felfogjuk az
Isten jelenlétét. Hiszek abban,
hogy a bérmálkozást követõen
is megmarad az egyházzal való
kapcsolat, ezért szeretnénk
nyaranta ifjúsági találkozót,
egyházi családi napot rendezni. A szabadtéri misét követõen tábortüzet raknánk, s agapéra hívnánk meg a jelenlegi
és a korábban itt végzett hittanosokat, a környékbeli gyerekeket, szülõket. Szeretnénk
nyáron a Dunántúlra buszos
kirándulást szervezni.
Pataki Balázs

„A gyermek szeme a jövõ tükre…”
Gyermeknap játszótéravatással Kispáliban

Horváth Zsuzsanna és Vigh László együtt adták át az új
fejlesztést.
A május 30-án tartott gyermeknapon fészekhintával, kalandhajóval és egy görgõs egyensúlyozóval, közel kétmilliós fejlesztéssel bõvült a kispáli játszótér. A képviselõ-testület által kezdeményezett bõvítést az
egyre gyarapodó gyermeklétszám indokolta. Kispáli 218
lakosából 71 fõ tizennyolc év
alatti, idén várhatóan három
újszülöttel bõvül a település
lélekszáma. A délelõtti avatóünnepségen Vigh László or-

szággyûlési képviselõ méltatta
a település erõfeszítéseit és
köszöntõt mondott Horváth
Zsuzsanna polgármester, akiket követõen a nagypáli Napraforgó Néptánccsoport fellépésének és a Speed Kötélugró
Klub látványos bemutatójának
szólt az taps.
– Juhász Gyulát idézve: „A
gyermek szeme a jövõ tükre.
Jaj annak, aki elhomályosítja.”
Az önkormányzat az év elején
1,5 millió forintot különített el

a költségvetésbõl a játszótér
bõvítésére, amit a településen
mûködõ vállalkozások és magánszemélyek 300 ezer forinttal egészítettek ki. Az apukák,
nagypapák részérõl nagy összefogás jellemezte a játszótér bõvítését, az ütéscsillapító burkolat 30 köbméternyi homokját
két este hordták a játékok alá.
Közös összefogással olyan értéket teremtettünk, aminek mindannyian tudunk örülni. Ezúton
szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik anyagi vagy
természetbeni formában hozzájárultak a játszótér-fejlesztés megvalósításához – fejtette ki Horváth Zsuzsanna polgármester.
Az ifjúságot ugrálóvár, trambulin, arcfestés, csillámtetoválás és kézmûves foglalkozás is
várta, a gyermeknap vendégeit
gulyással, palacsintával, édességekkel lepték meg. Boros
Józsefné unokájával érkezett a
gyermeknapra:
– Nagyon örülünk neki,
hogy ilyen játékokat kaptak a
gyerekek, egy hónapja született
meg a második unokám, Dorina. A nagyobbik unokámmal, a
hamarosan négy éves Grétával
már többször voltunk itt.
Délután kulturális mûsort
szerveztek, ahová gyermekmû-

sorral érkezett Mutyi bohóc,
bemutatót tartott a KISZÖV
Senior Táncegyüttes, valamint
Bob és Bobek színházi elõadás,
a Brass on the Road zenekar
koncertje szerepelt a programban. Este májusfa kitáncolással, utcabállal zárul a nap, amihez Prizsók László szolgáltatta
a zenét.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
- pb -

Senkó Viktória, Takács Gréta
és Benkõ Liza a fészekhintában.
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A helyzet annyit változott, hogy rosszabb lett
A levél elment az elnöki hivatalba

Fotó: Zalatáj
A helyzet annyit változott, hogy rosszabb lett.
Lassan egy hónapja annak,
hogy Láng István, az Országos
Vízügyi Igazgatóság fõigazgató-helyettese arról tájékoztatta
lapunkat, hogy már beszélt a
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vezetõjével, s megZalán
szüntetik
a
lévõ
szennyezést.
A helyzet annyit változott,
hogy rosszabb lett. Még több a
szennyezõ uszadék a folyón.
Az elõzõ cikkben már jeleztük: ha hamarosan nem történik érdemi változás, a köztársasági elnök irodájához fordulunk, bízva dr. Áder János
környezetvédõ elkötelezettségében és természetszeretetében.
A levél elment a Köztársasági Elnöki Hivatalba:
„A Zalatáj Kiadó immár
több, mint négy éve próbál
eredményt elérni a Zala folyó
Zalaszentiván és Pethõhenye
között lévõ szakaszán lévõ
nagy kiterjedésû szennyes uszadék megszüntetése ügyében.
Az elmúlt négy év alatt számos cikk jelent meg, de a helyzet sajnos nem változott, sõt
rosszabb lett. Idén februárban
aztán bejelentést tettünk szóban a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon, ahol
azt a tanácsot kaptuk, hogy
közérdekû beadványunkat írásban juttassuk el a Nyugatdunántúli Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Felügyelõséghez. Onnét – hatáskör
hiányában – továbbították panaszunkat a Nyugat-dunántúli
Vízügyi Igazgatósághoz, ahonnét február 27-iki keltezéssel
azt a választ kaptuk, hogy
»amint a réten a biztonságos
közlekedés feltétele megteremtõdik, a Nyugat-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság haladékta-

lanul gondoskodik az uszadék
eltávolításáról.«
Hála a böjti szeleknek, a rét
hamar felszáradt, annyira, hogy
a vízügyi igazgatóság által
megbízott vállalkozó a Zala
partján kivágott fákat biztonságosan ki tudta szállítani. Az
uszadék azonban maradt. A
böjti szél nem vetette partra a
mocskot. Újabb érdeklõdõ levelünkre április másodikán arról tájékoztatott a vízügyi igazgatóság illetékese, hogy a »Zalaegerszegi Szakaszmérnökség
a mederben lévõ uszadék torlasz eltávolítására már tett intézkedéseket.«
Ha a levelet egy nappal
korábban, elsején kapjuk, akár
áprilisi tréfának is tekinthettük
volna. De a Zalán a helyzet
nem változott. A »tett intézkedések« ellenére.

Ismét a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
munkatársához fordultunk, aki
beszélt a Zalaegerszegi Szakaszmérnökséggel, ahol elmondták, hogy tudnak a problémáról.
Ezen nem is csodálkozunk,
hiszen már többször jeleztük a
hivatalnak. Közérdekû bejelentést is tettünk.
Május hetedikén még egy
kísérletet tettünk. Elõször a
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság illetékes osztályvezetõjét, majd igazgatóját kerestük.
Nem jártunk eredménnyel.
Nem tudtunk beszélni velük.
Annyit azért megtudtunk,
hogy a felügyeleti szerv az
Országos Vízügyi Fõigazgatóság. Azzal zárult beszélgetésünk a vízügyi igazgatóság
munkatársával, hogy panaszunkkal immár az Országos
Vízügyi Fõigazgatósághoz fordulunk.
Ezt meg is tettük másnap
reggel. Láng István fõigazgatóhelyettes arról tájékoztatta la-

punkat, hogy már beszélt a
szombathelyi igazgatóval, s
megszüntetik a Zalán lévõ
szennyezést.
Ma, vagyis május 28-án a
helyzet változatlan.
Miután érezzük, hogy dr.
Áder János köztársasági elnök
úr valóban szívügyének tekinti
a környezet és a természet
védelmét, szeretetét, abban a
reményben fordulunk a Köztársasági Elnöki Hivatalhoz,
hogy segítségét nyújt a tarthatatlan helyzet felszámolásához. Hiszen maga Áder elnök
úr mondta nemrég a KisBalatonnál: »… a Balaton nemzeti kincsünk«.
Az pedig köztudott, hogy a
Zala folyó a Balaton legnagyobb tápláló forrása.”
***
Várjuk a választ levelünkre,
s reménykedünk a megnyugtató megoldásban.
E.E.
A korábbi cikkek honlapunkon (www.zalatajkiado.hu) olvashatók.

Zalatáj naponta!
Nem kell a Zalatáj következõ nyomtatott számára várnia,
ha a laptól megszokott érdekes, kényes témájú cikkekre
kíváncsi. Elég, ha rákattint honlapunkra:

www.zalatajkiado.hu
A cikkek facebook oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

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

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz
(Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala, Lenti és Vidéke,
Zalalövõ és Környéke, Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd)
tudósítókat keres a megye minden részébõl.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvetõ
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklõdni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu
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Az „Ibituba” hányattatott sorsa
Mi lesz az egykori Zalahús vendégházával?

Évek óta vár ésszerû hasznosításra az ingatlan.
A megye hajdanvolt élelmiszeripari büszkesége, a Zalahús ma már csak emlék. Az
egykori gyár helyén bevásárlóközpont épült.
Áll viszont a Zalahús vendégháza Pethõhenyén. Vendégeket nem fogad, a kerítés
leláncolva, az ajtó bezárva. Az
egyedüli vendég – de az tartósan – az enyészet.
Pethõhenye Képviselõ-testülete 2012. április huszadikán
kéréssel fordult a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.-hez.
Részletesen kifejtette, hogy
milyen elképzelései vannak az
üresen álló, csodálatos környezetben lévõ ingatlan hasznosítására.
Ezidáig nem született döntés a közvélemény által csak
Ibitubaként ismert ingatlan
hasznosításáról. Ezért a Pethõhenyei Képviselõ-testület nevében Deák István polgármester újabb levelet küldött a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
Zrt.-nek. Ebben összefoglalja
az eddig történteket, s ismételten kéri az ügy kedvezõ elbírálását. Íme levél:
„Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.
Tisztelt Cím!
Pethõhenye Község Képviselõ-testülete és lakossága
nevében mély felháborodásomat szeretném kifejezni a Pethõhenye 58. hrsz. alatti ingatlan hasznosításának ügyével
kapcsolatban.
2012. április 20. napján kelt
levelünkben fordultunk Önökhöz azzal a kéréssel, hogy a
Pethõhenye 58. hrsz.-ú ingatlant a rajta levõ épülettel
együtt Önkormányzatunk hasznosítani szeretné egy »Gyermek és Ifjúsági Szabadidõ
Központ és Park« létrehozása

céljából. A fent megjelölt terület nagy kiterjedése és elhelyezkedése folytán megfelelõ
helyszínt biztosítana sportpályák kialakítására, amely mind
a fiatal, mind a felnõtt korosztályok mozgási igényének
és sportolási lehetõségének
kielégítését szolgálná. Az ingatlanon található épület továbbá az egészséges életmód
kialakítására vonatkozó elõadások, gyakorlati oktatások;
közmûvelõdési programok; valamint hátrányos helyzetû gyermekek felzárkóztató célú oktatásának helyszíne lehetne.
Önkormányzatunk
ezen
cél megvalósítása érdekében
teljesítette mind az Önök által
kért formai, mind a tartalmi
követelményeket. Pethõhenye
Község Képviselõ-testülete a
28/2012 (V.7.) határozattal
döntött a Pethõhenye 58.
hrsz.-ú ingatlan önkormányzati tulajdonba való adásának
kezdeményezésérõl, rendelkeztünk az ingatlanon megvalósítandó ellátásokról, az eljárás kapcsán keletkezõ költségek megtérítésérõl, tájékoztatási kötelezettséget vállaltunk
az ingatlanon tervezett célok
megvalósításáról.
2013. április 5. napján
tájékoztatást kértünk az ügy
állásáról, amely megkeresésünkre azt a választ kaptuk,
hogy újabb képviselõ-testületi határozat szükségeltetik a
Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§.-ban foglaltak alapján. Erre tekintettel
Önkormányzatunk meghozta a
22/2013. (V.14.) határozatot,
amely megfelel a fent megjölt
jogszabályhely rendelkezéseinek.
2013. július 17. valamint
október 21. napján kelt leve-

lünkben engedélyt kértünk az
ingatlanon történõ kaszálásra,
illetõleg annak gondozására,
hogy ezzel is óvjuk az ingatlant a korábban történt károkozások (kerti csap letörése;
rózsák lekaszálása; vízelvezetõ
csatornák tisztítása; tetõszerkezetet zavaró akácfák, bokrok
vágása) megismétlõdésétõl.
Mivel a külsõ szakértõ által
készített forgalmi értékbecslés
2013. június 5. napján lejárt,
ezért kérésükre képviselõ-testületünk meghozta az 50/2013
(VII.11.) számú határozatot,
amelyben a Pethõhenye 58.
hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba való
adását továbbra is kérelmeztük, továbbá tudomásul vettük,
hogy az ingatlan tulajdonjogát
az ingatlanra vonatkozó terhekkel együtt vesszük át.
A 2014. december 18. napján kelt értesítésükre – amely
szerint kérelmünket, valamint
képviselõ-testületi
határozatunkat egészítsük ki azzal a
rendelkezéssel, hogy a Pethõhenye 58. hrsz.-ú ingatlant az
ingatlanon található ingóságokkal együtt kérjük – tekintettel megküldtük a 22/2013.
(V.14.) határozatot, valamint az
50/2013 (VII.11.) határozatot a
kért kiegészítésekkel egyetemben azzal a kifejezett kéréssel,
hogy kérelmünket további halasztást nem tûrve szíveskedjenek Magyarország Kormánya
elé terjeszteni.
2015. május 4. napján Szita
Gabriella aljegyzõ telefonon
érdeklõdött az ügy állását illetõen. Sebestyén István arról
tájékoztatta, hogy a Kormány
2015. február 1. napjától kezdõdõen ingatlan moratóriumot hirdetett, aminek következtében az állam nem érté-

Az enyészet az úr!

kesít ingatlanvagyont. Továbbá
hozzátette, hogy Pethõhenye
Község Képviselõ-testületének
kérelme a Pethõhenye 58.
hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására már felterjesztésre került a
Minisztérium felé, illetõleg
kormányhatározatra várnak.
Mint az a leírtakból látszik,
egy 2012. április 20.-án megkezdett folyamatról beszélünk,
ma 2015. május 18.-át írunk és
a Kormány által meghozott
bármiféle döntésnek nyoma
sincsen, ráadásul az ingatlan
moratórium miatt a közeljövõben nem sok esélyt látunk a
további fejleményekre. Mindeközben az érintett ingatlan
állagán folyamatos romlás tapasztalható tekintettel arra,
hogy falai tömésbõl vannak; a
falu házaitól való távolsága
miatt kifosztásnak és amortizációnak van kitéve. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy
ezen ügy elbírálása ilyen jelentõs idõintervallumot vesz
igénybe.
Tisztelettel megkérem a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
Zrt. munkatársait, hogy jelen
ügy mielõbbi elbírálása céljából szükséges intézkedéseket
megtenni szíveskedjenek, valamint ezen intézkedésekrõl
Pethõhenye Község Önkormányzatát mihamarabb értesíteni szíveskedjenek!
Pethõhenye, 2015. május 18.
Pethõhenye Község Képviselõ-testülete nevében:
Tisztelettel:
Deák István György
polgármester”
***
Amint megérkezik a válasz,
természetesen arról is tájékoztatjuk olvasóinkat.
z.t.
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Parádés gyermek fesztiVÁR Egerváron

Észak-Nyugat Zalai Kistérségi
Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása
8912. Nagypáli , Arany J. u. 26. Tel/Fax: 92/564-055, email: beahessel@freemail.hu

Felhívás!
Az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás és Nagypáli
Község Önkormányzata az idén is megrendezi a már hagyományossá vált Kistérségi Ifjúsági és Kulturális Találkozót.
A rendezvény idõpontja: 2015. augusztus 16. (vasárnap)
A rendezvény kezdésének idõpontja: 14.00 óra.
A rendezvény helyszíne: Nagypáli - sportpályán felállított sátorban
A rendezvénnyel kapcsolatos tudnivalókról bõvebb tájékoztatást a jelentkezési lap visszaküldése után fogunk
küldeni.
Várjuk egyéni fellépõk és csoportok jelentkezését!
Üdvözlettel:
szervezõk
Cséve Lilien és Bertók Dávid átveszi a mézeskalács kulcsot
dr. Nagy Istvántól.
„A gyerekekkel osztjuk meg
a múltunk, az emlékeink történeteit és õk jelentik számunkra a jövõt. Ma, a Nemzetközi gyermeknapon annak ünnepét tartjuk, hogy a gyermek
mindenkor az életünk legfontosabb része kell, hogy legyen.
Gyakorló édesapaként is vallom ezt!” – mondta ünnepi
beszédében dr. Nagy István, a
Földmûvelésügyi
Minisztérium parlamenti államtitkára
Egerváron, a várkastély melletti területen lévõ öt tornyú fa
vár játszótér gyermeknapi avatásán. A létesítményt Kiss Gábor egervári plébános áldotta
meg. A rendezvény különleges
momentuma az volt, amikor
Cséve Lilien és Bertók Dávid
egervári kisgyermekek egy
óriási méretû, mézeskalács
kulcsot vehettek át dr. Nagy
István államtitkártól, amellyel
hivatalosan is birtokba vehették a játszóteret. A mézeskalács kulcsot Béresné Dormán
Ibolya helyi kézmûves ajánlotta fel a nemzetközi gyermeknapra.

A játszóteret a Vidékfejlesztési Hivatal pályázatán
nyert csaknem 20 millió forintból építették, kizárólag természetes anyagokból. Az építmény mellett egy fûzfa veszszõkbõl kialakított bújócska is
helyet kapott a több funkciós
játszótéren, ahol a szórakozás
mellett a kreativitás és a készségfejlesztés is szerephez jut a
gyerekek körében – nyilatkozta lapunknak Gyerkó Gábor
polgármester.
A játszótér avatását követõen a várkastély udvarán
több, mint ezer fõs közönség
elõtt lépett színpadra Mutyi
bohóc, a Napsugár együttes, a
Griff bábszínház és a Kalandárium. Zsuppán Beáta, a várkastély PR és sajtófõnöke, a
rendezvény egyik fõ szervezõje (társa Székedli Bertold – a
szerk.) elmondta: a kiegészítõ
játékokat, szolgáltatásokat (légvárakat, a póni lovaglást, fajátékokat, lovaglást és csillám
tetoválást) ingyenesen vehették igénybe a gyermekek.
O.B.

Nagypáli, 2015. augusztus 16. (vasárnap)
A csoport/egyéni fellépõ neve:……………...............................……………
Címe: ………………………………………………….....……………………………………….
Csoportvezetõ neve, telefonszáma:………........………………………………
A csoport létszáma:……….......................................................................…
Ifjúsági csoport
Felnõtt csoport
Elõadás címe:………………………………………………………………………………….
Mûfaja:……………......…………………………………………………………………………..
Elõadás hossza:.…….................………………………………………………………….
Technikai és egyéb igények:…....…………………………………………………..
……………………………………………………..........……………………………………………
………………………………………………………..........…………………………………………
.........................................................................................................................
Dátum:………………………………...……..
…………………………………………
csoportvezetõ aláírása

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

VISSZAKÜLDENDÕ 2015. július 31-ig a
Kistérségi Iroda
8912. Nagypáli Arany J. u. 26. címére.

Észak-Nyugat Zala
Kistérségi havilap

Zsúfolásig megtelt a várkastély udvara.
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Szerkesztõségi ügyfélszolgálat:
8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936 Fax: (92) 596-937
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
Kistérségi iroda:
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ISSN 2061-361X
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Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. • Tel./fax: (92) 316-783
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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!
A csúszdás élménymedence május 30-tól
újra várja a vendégeket!
Felnõtt belépõ: 2 000 Ft
Gyermek belépõ (0-3 éves korig): INGYENES!
Gyermek belépõ (3-14 éves korig): 1 500 Ft
Extra belépõ (minden medence + pezsgõfürdõ + szauna): 2 500 Ft

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

