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A közösségek méltó találkozási pontja lesz
Felavatták a megújított faluházat Egerváron

A gyerekek mûsora avatta fel a színpadot.
Szeptember 25-én délután
avatták fel Egerváron a majd'
húsz évig balesetveszélyessége
miatt zárva tartó, megújult
faluházat, ami a jövõben több-

funkciós közösségi térként és
könyvtárként is funkcionál.
A felújítást az elõzõ képviselõ-testület álmodta meg, az
erre kiírt pályázatot az Eger-

vári László Általános Iskoláért Alapítvány nyújtotta be,
a kivitelezési munkák javával a
múlt év végére végeztek. Az
elnyert csaknem 34,5 millió
forintos támogatás kizárólag
az épület felújítására és annak
új tartalommal való megtöltésére adott lehetõséget, a galériás rendszerben 2 millió
forintból kialakított könyvtár
létrejöttét már az önkormányzat finanszírozta. A falu könyvtára az iskolából átkerült a
faluházba, melynek berendezésében sokat segítettek a
Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár munkatársai. A könyves rész bútorzatának kialakítása a nagypáli Köcse György
munkáját dicséri, olvasó- és
számítógépasztalokat szereztek be, felújították a régi színpadot, új szigetelést, villamos

rendszert, fûtést, tetõt és nyílászárókat kapott az akadálymentesített épület.
– A következõ feladatunk,
hogy tartalommal is megtöltsük, ami egyrészt a könyvtár
ittlétének köszönhetõen nem
lesz nehéz. Másrészt Egerváron sok civil szervezet és mûvészeti csoport mûködik, amelyeknek eddig nem volt igazi
otthonuk. A csoportok egymás
között beosztva tudják kihasználni az épület nagy és kistermét. Sok felajánlást kaptunk a
lakosságtól, ennek köszönhetõen egy játékokkal felszerelt
gyereksarkot is kialakítottunk.
A Nemzeti Mûvelõdési Intézet
jóvoltából jó ideje dolgoznak
nálunk kulturális közfoglalkoztatottak, õk lesznek épület „házigazdái”, mûvelõdésszervezõi.
(Folytatás a 2. oldalon)
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A közösségek méltó találkozási pontja lesz
Felavatták a megújított faluházat Egerváron
(Folytatás az 1. oldalról)
Szeretnénk itt különbözõ tanfolyamokat, sport és szabadidõs foglalkozásokat, táncórákat, író-olvasó találkozókat,
kisebb ünnepi mûsorokat tartani – vázolta fel a jövõt Gyerkó Gábor polgármester, aki
köszönetét fejezte ki a beruházást útjára indító elõdjének,
Szijártó Józsefnek. Ismertette,
hogy következõ feladatuk az
udvar parkosítása lesz.
Izgatottan készültek az avatóünnepségre az épületet korábban színjátszó csoport tagjaként használó mostani nyugdíjasok, akik nagyon örültek a
fejlesztésnek:
– Régen a szórakozásunk
központja ez az épület, a bálok, mozielõadások mellett az
anyák napját, karácsonyi ünnepélyt is itt rendezték. A
színjátszókkal 1956-60 között a
János vitézt, s a Mágnás Miskát
is elõadtuk itt. A gyerekek itt
mégis színpadon adhatják elõ

a mûsoraikat, szép élmények
kötnek ide bennünket, az elõtérben lévõ régi képeken mi is
rajta vagyunk – örvendezett a
húsz éve alakult Nyugdíjas
Klub két tagja, Sebestyén Albertné és Németh Károlyné.
Beszédében V. Németh
Zsolt államtitkár kifejtette, az
Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési alapból az országban több mint 700 épület
kapott új lendületet, hozzátette, hogy az agrárpolitikának
egyre nagyobb részét töltik ki
az agráriumhoz nem közvetlenül kapcsolódó elemek. Hozzátette, hogy a mezõgazdaságnak az is feladata, hogy segítsen fenntartani a jó környezetet és a társadalmi életet.
– Az épület jóval több,
mint kultúrház, ennek a közösségi térnek is igazodnia kell a
korszak igényeihez. Egerváron
számos közösségi tér található,
annak mondható a templom
elõtti tér, a posta elõtere, a

Megtelt a nézõtér, ami felett könyvtár várja a látogatókat.
szülõi munkaközösségi összejövetel is, egy település annál
erõsebb, minél több ilyen közösségi tere van – emelte ki a
környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért
felelõs államtitkár.
Manninger Jenõ, a térség
országgyûlési képviselõje méltatta az elmúlt idõszak fejlesztéseit, s kitért a település büsz-

keségének, a templomnak érlelõdõ felújítására is. Az épületet Kiss Gábor plébános áldotta meg, majd vendégeik
megismerkedtek az új környezettel és a benne otthont kapó
könyvtárral.
Pataki Balázs
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.

Fõszerepben a biztonságos közlekedés

Autók helyett triciklivel közlekedtek a lezárt utcában.
Alsónemesapátiban szeptember 22-én került megrendezésre az Európai Mobilitási
Hét keretein belül az „Autómentes nap”. A programok
megszervezését a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fejlesztés- és Klímapolitikáért, valamint Kiemelt Közszolgáltatásokért Felelõs Államtitkársága
vissza nem térítendõ rendhagyó támogatással segítette, mely-

nek köszönhetõen értékes nyereményekért lehetett versengeni.
Reggel 8 órakor lezárásra
került a Kossuth utca, ahol zavartalanul megrendezésre kerülhetett a Zalaegerszegi Polgárõr Egyesület tagjai által koordinált akadályverseny és vele párhuzamosan több játékos
vetélkedõ zajlott a Zalaegerszegi Rendõrkapitányság, valamint a Csertán Sándor Ál-

talános Iskola pedagógusai és
a Maci Óvoda óvónõi és dadusa vezetésével. A Bodza tanyán diavetítéssel kezdõdött a
nap, amit az ovisok nagyon
élveztek és lelkesen kommentálták a biztonságos közlekedésrõl szóló oktató kisfilmet.
A helybeli gyerekek 4-5 fõs
csapatokban különbözõ állomásokon mutathatták meg,
mennyire felkészültek „autómentes közlekedés” témában.
Az akadályverseny mellett számos feladatban kellett még
számot adniuk, többek között
felsorolni a kerékpár részeit,
kötelezõ és ajánlott tartozékait,
de volt biciklipumpálás is idõre és a tájékozódó futást is ki-

próbálhatták. A KRESZ elõírásai
is fontos szerepet kaptak, több
feladványban is találkoztak vele a gyerekek. A programot a
Magyar Autóklub zalaegerszegi kirendeltsége is támogatta,
„részeg” szemüvegekkel, közlekedési totóval, egyéb segédeszközökkel, valamint a kicsik
örömére sok-sok lufival.
A rendezvényt ugráló vár és
trambulin tette még színesebbé, de a nap fénypontja mindenképpen az eredményhirdetés volt, ahol gazdára találtak
gördeszkák, kerékpárlámpák,
hátizsákok, fényvisszaverõs karkötõk és a fõdíj, egy mountain
bike kerékpár is.
Laczkó Judit

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!
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Nagypáli is csatlakozott
Európai mobilitási hét
Nagypáli önkormányzata
csatlakozott és sikerrel pályázott a nemzetközi méretû Európai mobilitási hét programra, ennek keretében, szeptember 19-én az ÖKO-völgyben
került lebonyolításra az egynapos rendezvény. A mobilitási
hét programjához évente egyre több település csatlakozik,
az idén már 181 hazai település, köztük Nagypáli is vállalta
a fenntartható mobilitáshoz

kapcsolódó rendezvények megszervezését. A kampány jelmondata – „Válassz, Válts, Variálj!” – arra ösztönzi az embereket, hogy gondolják át a
rendelkezésre álló közlekedési
lehetõségeket, válasszák az utazásukhoz a legmegfelelõbbet
és kombinálják a közlekedési
módokat.
Az önkormányzat által szervezett egynapos program célja
a lakosság bevonásával olyan

Két kerékre pattantak a kispáliak
Autómentes napot rendeztek
Szeptember 16 és 20. között zajlott az Európai Mobilitás Hét, melynek keretében
Kispáliban szeptember 19-én
200 ezer forintos pályázati
támogatásból szervezték meg
a Kispáli Két Keréken programot. A lelkes, 28 fõs csapat
az Ifjúsági Klubnál gyülekezett, majd kerékpáros túrára
indultak a Kispáli-NagykutasKiskutas-Kispáli útvonalon.
– Ilyen messze nem mentem még, kicsit el is fáradtam.
Inkább vasárnaponként szoktunk biciklizni, szeretem, mert
gyorsabban és messzebb eljutok vele, mintha gyalog mennék – meséli az Egerváron 3.
osztályos Hári Hanna, akit
szülei is megdicsértek, hiszen
a felnõttek közel 10 kilométeres hosszabb távját teljesítette.
A gyerekek közlekedési eszközök aszfaltra rajzolásában
is összemérték ügyességüket,
majd a biogáz üzemû autóbusszal Egervár-Vasboldogasz-

szony-Gõsfa-Nagypáli útvonalon tekintették meg a települések nevezetességeit, majd
zárták vacsorával, tombolasorsolással a programot.
– Egy igazi autómentes napot töltöttünk el együtt, lezártuk a közösségi ház melletti
rövid útszakaszt, ahol a Zalaegerszegi Polgárõrség közremûködésével a gyermekeknek
kerékpáros ügyességi versenyeket, akadálypályát szerveztünk. A mai nap mottója, hogy
autók helyett vegyük igénybe a
kerékpárt, a közösségi közlekedést is, amiben aktívan részt
vett a lakosság – foglalta össze
Horváth Zsuzsanna, Kispáli
polgármestere.
A településen október 17én idõsek napját rendeznek és
hamarosan kertészkedõs napot tartanak, ahol évelõket,
gyümölcsbokrokat, fákat ültetnek. Megalakul a helyi Kertbarát Egyesület és kihirdetik a
virágos verseny eredményét is.
Pataki Balázs

A csapadékos idõjárás sem tántorította el a bringásokat.

környezet és klímavédelem,
amely a hagyományos üzemanyaggal mûködõ gépjármûvek használatának önkéntes
korlátozását jelenti. Az ÖKOvölgyben kezdõdõ program a
gyerekek részére meghirdetett
aszfaltrajz-versennyel kezdõdött, a felnõttek pedig a lakótelep útjain kipróbálhatták az
elektromos kerékpárokat. A
résztvevõk ezután a lakótelepi
grundról induló, az önkormányzat tulajdonában lévõ
földgáz üzemû környezetbarát
Mercedes Citaro autóbusszal
Kispáliba utaztak. A szomszéd
település a mobilitás hét kampányához csatlakozva szervezte a „Kispáli két keréken” programját, amely során rövid és
hosszú távú kerékpártúrán vettek részt a falu lakosai. A települések együttmûködéseként
a kerékpárosok is csatlakoztak
az autóbusz utasaihoz és részt
vettek a további közös programon.

Elõször Egerváron a kastélyt és a nemrég átadott játszóteret látogatták meg, utóbbit nagy örömmel vették birtokba a gyerekek. Ezt követõen
az út Vasboldogasszonyba vezetett, itt a sportpályával és a
konditeremmel ismerkedtek,
majd Gõsfa Község Kultúrájáért Fejlõdéséért Egyesület
helytörténeti gyûjteményét tekintették meg. A kirándulás
után Kispáliban mindenkit finom vacsora várt, melynek elfogyasztását követõen a kerékpáros túrán résztvevõk között
értékes tombolatárgyakat sorsoltak ki, a gyerekek rajzait
szép emléklappal jutalmazták.
A vendéglátást és a kötetlen
beszélgetést követõen a nagypáliak hazatértek. A jó hangulatban telt nap eredményeként
nemcsak a résztvevõk környezet tudatossága erõsödött,
hanem a települések közötti együttmûködés is tovább
mélyült.
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Napelemekkel spórolnak a költségeken
Fontos az energiatakarékosság Egerváron
A várkastélynál kialakított
geotermikus fûtésrendszer mellett újfent a megújuló energiaforrások felé nyitottak Egerváron. Az önkormányzat 2014
nyarán vette tervbe három intézmény, az önkormányzati
hivatal, az iskola és az óvoda
41 millió forint pályázati támogatással történõ napelemes fotovoltaikus rendszerrel való
felszerelését.
– Õsszel kaptuk az eredményt, hogy a beadványunk
nyert, azonban a megpályázott
teljes összeget nem ítélték
meg számunkra. Döntenünk
kellett, hogy így is vállaljuk-e a
projekt megvalósítását. Az új
képviselõ-testület úgy határozott, hogy a fejlesztés megér
annyit, hogy az elnyert mintegy 35,5 milliós támogatást
önerõvel pótoljuk ki. Ezek a
rendszerek remélhetõleg hamarosan áramot fognak ter-

melni, ami évente több százezres megtakarítást jelent az
egyes intézményeknél – fejtette ki Gyerkó Gábor polgármester.
Az elnyert berendezéseket
már az érintett épületek tetejére telepítették, amiket hamarosan csatlakoztatnak az egyes
villamosenergia rendszerekre.
Az önkormányzati hivatalnál
12 napelemmel 3 KW-os, az
óvoda épületére 45 táblával 12
KW-os, iskola tornatermének
tetején lévõ 140 darabbal 35
KW-os teljesítmény érhetõ el.
Elõzetes számítások szerint a
három épületnél egy év alatt
több mint bruttó két millió forint spórolható meg, mely öszszegeket más fejlesztésekre lehet majd fordítani.
Német testvértelepülésével, Bettenhausennel közösen
Egervár pályázatot adott be,
ennek célja a kapcsolatok erõsí-

Az általános iskola tetejére került a legtöbb tábla - mutatja
Gyerkó Gábor.
tése, és az együttlét tartalmasabb
eltöltése. Korábban már beszámoltunk a sportöltözõre nyert
10 millió forintos pályázatról,

aminek megvalósítása a 7 milliós támogatás folyósítása miatt
várhatóan jövõ évre csúszik át.
Pataki Balázs

Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Nagypáliban
termelõ rendszer telepítésére
került sor. A kivitelezési feladat kiterjedt a napelemes villamos-energiatermelõ rendszer
kiviteli terveinek elkészítésére, valamint a rendszerhez kapcsolódó eszközök telepítésére,
mely az ellátó hálózatra képes
visszatáplálni.

A fejlesztés eredményeként
csökkenni fog az üvegházhatású gázok kibocsátása (35,962 t
/év), a megújuló felhasználás
villamos energia termelése
(0,0385 Gwh/év), illetve a megújuló energiahordozó felhasználás (138,492 GJ/év) növekedni fog.

Nagypáli évek óta elkötelezett a megújuló energia felhasználásának.
Nagypáli Község Önkormányzata 2015 januárjában
26,069 millió forint – 100%-os
támogatási intenzitás mellett –
vissza nem térítendõ európai
uniós támogatást nyert a „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” címû pályázati konstrukcióban az Új Széchenyi Terv keretében. 5,74 millió Ft önerõvállalás mellett 31,805 millió
forint összköltségvetésû beruházásban a Nagypáli Község
Önkormányzata tulajdonában
lévõ épületeken napelemes

rendszerrel történõ villamosenergia-ellátás valósult meg.
A fejlesztéssel érintett épületek (Megújuló Energiaforrások Innovációs Ökucentruma, logisztikai központ, faluház és orvosi rendelõ, illetve a
szolgáltató központ) energiaigénye jelentõsen terhelte korábban az önkormányzat költségvetését, ezért az épületek
villamos energiafogyasztásának részbeni, illetve teljes
kiváltása érdekében a projekt
keretében napelemes energia-

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Humorba fojtva

Pethõhenye migránsa...

Rajz: Farkas László

Szüret idején

Fotó: Zalatáj
Ginka Pethõhenyén töltötte hazája nemzeti ünnepét.
– A következõ pinceszerre felhozom az unokámat, hogy
szavaljon nekünk szép verseket. Ne mondhassa senki, hogy
nem vagyunk hívei a kulturált borfogyasztásnak!...

Jótét lélek...

– Képzeld, tegnap azt mondta a Dörgicseiné, hogy õ bizony egy harmincas, jó karban lévõ migránst befogadna
néhány éjszakára...

Változnak az idõk

Ebben a zûrzavaros világban, ezekben az embert próbáló napokban, amikor a hírek
szinte kizárólag az illegális bevándorlásról szólnak, történnek egyéb meghökkentõ esetek is. Amikor az ember nem
érti a cselekmények hátterét. A
nagyjából
körülhatárolható
hátterû, Európa elleni támadás
mozgatórúgói többé-kevésbé
ismertek. Azt azonban nem
értem, hogyan és miért kerülhetett szeptember 22-én reggel az 50 éves bolgár asszony,
Ginka az Egerszegtõl néhány
kilométerre fekvõ Pethõhenyére.
Deák István polgármester
vakarta is a fejét, amikor szembesült az esettel. Mielõtt elmerült volna az ilyenkor szokásos
hivatalos tennivalók süllyesztõjében, gondoskodott arról,
hogy Ginka inni és enni kapjon. Furcsa egy eset – gondolhatta a polgármester – ez a
magányos migráns, de Pethõhenye kicsi falu, neki csak enynyi jutott. Pontosan egy, eddig.
Nem hallott még arról, hogy
Bulgáriából is megindultak
volna a „menekültek” Európa
nyugati felébe. Aztán hamar
átlátta a helyzetet, fõleg azt
követõen, hogy Ginka megmutatta iratait. Miután tüzetesen
átnézte a bolgár hölgy papírjait, szembesült azzal, hogy
szeptember 17-én a Lenti Ren-

dõrkapitányság õrizetében (orvosi ügyelet) volt, majd átadták a Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság idegenrendészeti
osztályának. Onnét egy olyan
igazolással engedték útjára,
hogy a bolgár nagykövetségen
szerezze be okmányait. Határidõt is szabtak neki, ami szeptember 21-én 24 órakor járt le.
Szeptember 22-én reggel –
mint fentebb írtuk – aztán
megjelent Pethõhenyén. Deák
István felhívta a nagykövetséget, remélve, hogy megoldást
találnak az ügyre. Ginka beszélt a bolgár nagykövettel, aki
egy idõ után letette a telefont,
az asszony pedig futásnak
eredt. A falu szélén érték utol.
A polgármester – látva a
„beteg” helyzetet – a mentõket
hívta. Ginkát az ambulanciára
szállították.
Hogy éjszaka Bulgáriáról
vagy Németországról, netán
Pethõhenyérõl álmodott, nem
tudom. S azt sem, hogy mi lett
Ginka sorsa.
Egy biztos: Bulgária nemzeti ünnepét (szeptember 22: a
Felszabadulás Napja - a szerk.)
Pethõhenyén töltötte. Imádkozott, tisztálkodott a faluháznál,
a helybéliek pedig ellátták
étellel, itallal.
Majd délután, 5 óra tájban
mentõvel távozott…
E.E.

Ha elolvasta, adja tovább!
– Arankám, ahogy halad ez a migránskérdés, egyre inkább az az érzésem, hogy már nem is Merkel tanti, hanem
Orbán tematizálja Európát...
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Ünnepi közgyûlésen tüntették ki a megye kiválóságait
Szeptember 12-én tartották
a Zala Megyei Közgyûlés ünnepi ülését, melyen ezúttal is
díjazták a megyében területükön kiemelkedõ tevékenységet
végzett személyeket. A Megyeháza Deák Ferenc termében
tartott közgyûlésen dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyûlés
elnöke köszöntötte a megjelenteket, aki ismertette a megyei önkormányzat elmúlt esztendejének tevékenységét, melynek nagy részét a 2014-2020
közötti uniós források felhasználásának elõkészítése tette ki.
– Fel kell készítenünk Zala
megyét és az országot arra,
hogy képesek legyünk a 2020
utáni önálló gazdaság fenntartásra. Az uniós források ezután
lehet, hogy nem érkeznek,
vagy nem ilyen feltételekkel
vehetõk majd igénybe. Kitörési pontok vannak a mezõgazdaságban, ahol a kevésbé képzetteket lehet foglalkoztatni, illetve a turizmus területén
lehet még bõvíteni a foglalkoztatást – számolt be a távolabbi
tervekrõl a megyei vezetõ.
Az eseményen részt vett dr.
Pintér Sándor belügyminiszter, aki beszédében kiemelte
az Európai Unió nyújtotta lehetõségek kihasználását, s kormány által fontosnak tartott
önkormányzatiságot, a települések tevékenységének támogatását.
– A fejlõdés, a siker az ember tehetségében, szorgalmában és teljesítményében rejlik,
az itteni emberek rendelkeznek ezekkel a tulajdonságokkal, ezért is sikeres Zala megye. A mai napon díjazottak
szorgalmasak, teljesítõ képesek, saját közösségükért, Zaláért és az ország elõrehaladásáért dolgoznak. Nem spóroltak erejükkel, energiájukkal, hanem a közösség javára
tevékenykedtek, fejlesztették
tevékenységüket. Elismerésük

A megyenapi kitüntetettek dr. Pintér Sándorral és dr. Pál Attilával.
inspiráció a fiatalok javára,
hogy küzdjenek, dolgozzanak
és méltóan kövessék az elõdeiket – összegzett a belügyminiszter.
A hagyományokhoz híven
az ünnepi közgyûlésen elismeréseket adtak át. Dr. Pintér
Sándor belügyminiszter több
évtizedes kiemelkedõ szakmai
tevékenysége, tudományos munkássága, életútja elismeréséül a
Köz Szolgálatáért Arany Fokozatát adományozta dr. Ördög
Ferencnek, a Magyar Tudományos Akadémia doktorának.
Ezt követõen a megye által alapított díjakat adták át az arra érdemesnek talált személyeknek.
Idén a Zala Megye Díszpolgára kitüntetõ címet Zalaegerszeg és Zala megye fejlõdése
érdekében végzett több évtizedes munkássága és közéleti
szerepvállalása
elismeréséül
dr. Gyimesi Endre kapta, akit
távollétében fia, Gyimesi Márton képviselt.
A további díjazottak:
Zala Megye Közszolgálatáért díj: Szukics Ferenc ny.
rendõr dandártábornok, Zala
Megye Közigazgatásáért díj: dr.

Ratkovics Ágnes, a Csörnyeföldi, majd a Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzõje, Zala Megye Egészségügyéért díj: dr. Szenes Mária, a
Zala Megyei Kórház Belgyógyászati Osztályának fõorvosa,
Zala Megye Fejlesztéséért díj:
dr. Csite András közgazdász,
szociológus, a HÉTFA kutatóintézet ügyvezetõje, Zala Megye Szociális Gondoskodásáért
díj: Husz Márta, a Zalaszentgróti Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ
intézményvezetõje, Zalai Közmûvelõdésért díj: Horváthné
Nagy Elvira, aki közel húsz
éve vezeti a városi és iskolai
könyvtárt Zalakaroson, Zalai
Pedagógus díj: Linhart Rita, a
keszthelyi Asbóth iskola igazgató-helyettese, Az Év Zalai
Diákja díj: Szabó Tímea, zalaegerszegi Zrínyi Gimnázium

Befektetés a jövõbe!

matematika tagozatos tanulója, Zala Megye Sportjáért díj:
Steindl József, nemzetközi versenyeredményeiért és Nagykanizsán több sportágban végzett kiemelkedõ és sikeres
edzõi munkájáért, Zala Megye
Ifjúsági Sportjáért díj: Major
Veronika futócéllövõ (BEFAG
Keszthelyi Erdész Lövészklub),
aki junior kategóriában ért el
két világbajnoki aranyérmet,
Zala Megyei Sajtódíj: Frauenhoffer Márta, a Zalaegerszegi
Televízió ügyvezetõje, Zala Civil Társadalomért és Nemzetiségekért díj: Czinki Ferenc
ügyvezetõ igazgató, a nagykanizsai Faipari Szakosztály munkatársa, Zala Turizmusáért díj:
Pécsvárady Klára, a keszthelyi
Helikon Hotel, majd a hévízi
Aqua Hotel egykori igazgatója,
Zala Megye Építészetéért díj:
Papp Nándor ny. építészmérnök, Vajda Lajos díj: Konrád
Lajos népi iparmûvész.
Kép és szöveg: Pataki Balázs

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

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.
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Októberben megjelennek a pályázati felhívások
A megyei közgyûlés ülése
A Zala Megyei
Közgyûlés 2015.
szeptember 24-i ülésén Egri Gyula tûzoltó ezredes, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója
tájékoztatta a képviselõket a szervezet 2014. évben elvégzett legfontosabb feladatairól
és megtett intézkedéseirõl, valamint Több fontos témát is tárgyalt a megyei közismertette a 2015.
gyûlés.
évre kitûzött legfõbb célokat. Elmondta, hogy szerzett gyakorlatnak köszöna 2014. év a komoly kihívások hetõen valamennyi esetben
és a megmérettetés éve volt helyt állt az igazgatóság teljes
igazgatóságuk számára, mivel állománya.
januárban a havazással, febA tûzoltósági szakterülettel
ruárban jelentõs ónos esõvel, kapcsolatban kiemelte, hogy
májusban az Yvett Ciklon által Zalában óriási szerepe volt az
okozott szélviharral, a nyári ún. õrsprogram megvalósuláhónapokban
sárfolyásokkal, sának, mivel az újonnan létemajd szeptemberben az áradá- sített katasztrófavédelmi õrsök
sokkal kellett felvenniük a küz- (2010. Zalakaros, 2014. Pacsa,
delmet. Összességében meg- 2016-ban várhatóan Letenye)
állapítható, hogy az általános révén lerövidültek a vonulási
és célirányos felkészüléseknek idõk, amely által nagyobb bizés az eddigi védekezések során tonságba került a lakosság és

csökkentek a vonulások költségei is.
Nagy András, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezetõ igazgatója
beszámolt a szervezet tevékenységérõl és folyamatban
lévõ projektjeirõl, illetve benyújtott pályázatairól. A Zala
Megyei Idõsügyi Tanács elnöke, Boda László tájékoztatást
adott a közgyûlésnek a megyében élõ idõskorúak érdekeit
képviselõ testület tevékenységérõl, melynek célja az idõs
kor minél jobb szellemi, egészségi, gazdasági állapotban való
eltöltésének segítése azzal a
meggyõzõdéssel, hogy az idõs
ember érték.
Területfejlesztési koordinációs hatáskörében eljárva a
testület tájékoztatást kapott
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának tartalmáról, amelynek
megvalósítására a kormány
2015. augusztusában hozott
határozata szerint 11,196 milliárd forint áll rendelkezésére
fejlesztési forrásként. A megyei
tervekkel összhangban Zala-

egerszeg is jelentõs összeget
szán a fenntartható és minõségi foglalkoztatásra, valamint a munkavállalói mobilitás
ösztönzésére. A programban
meghatározott fejlesztési célok és a helyi gazdaság érdekében tett erõfeszítések
ugyanúgy szolgálják a város,
mint a térségben élõk érdekeit, így a Zala Megyei Közgyûlés is támogatja azok megvalósítását.
Idõközben megtörtént a
megyei Integrált Területi Program kormány általi elfogadása
is kisebb módosítási elvárásokkal, melyek alapján a Zala
Megyei Közgyûlés módosította
a Zala Megyei Integrált Területi Program 3.0 változatát. E
szerint a megyei önkormányzat számára jóváhagyott ITP
forráskeret 23,049 milliárd
forint, s ebbõl 20,507 milliárd
forint összegû az Európai Regionális Fejlesztési Alapból,
2,542 milliárd forint pedig az
Európai Szociális Alapból származó forrás. Várhatóan októberben már megjelennek az
elsõ pályázati felhívások.
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Egy sikeres projekt Zala megyében
Szeptember 22-én Zalaegerszegen, a Keresztury Dezsõ Városi Mûvelõdési Központban tartották a „Megváltozott munkaképességû emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” elnevezésû program zalai zárókonferenciáját.
A szakmai tanácskozást dr.
Sifter Rózsa, a Zala Megyei
Kormányhivatal fõigazgatója
nyitotta meg, ezt követõen számos elõadás hangzott el, többek között felszólalt Popovics
Réka, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal fõigazgató-helyettese és Meszelényi
Dezsõ Márk megyei szakmai
koordinátor is.
A szakmai tanácskozást
megelõzõen rehabilitációs állásbörzére került sor. Ezen 31
munkáltató 165 munkahelyet
ajánlott az érintetteknek.
A „Megváltozott munkaképességû emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának
segítése” elnevezésû kiemelt
projektet az Új Széchenyi Terv
keretében valósítja meg a
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal. A projekt idõszaka 2012. november 1-tõl
2015. november 30-ig tart. Az
országban 82 szolgáltatási helyen állnak a munkatársak a
hozzájuk forduló megváltozott
munkaképességû ügyfelek ren-

delkezésére. A kormányhivatalok rehabilitációs szakigazgatási szerveivel kialakított szoros
együttmûködés
eredményeként országosan 12 465, míg
Zala megyében 464 megváltozott munkaképességû ember került a programba.
A projekt keretében a foglalkozási rehabilitáció elõsegítéséhez a rehabilitációs szolgáltatások széles köre mellett a
munkaerõ-piaci képzés, utazási és a munkába járás, a munkaköri képzési alkalmassági
vizsgálatok, valamint a bérköltség-támogatás igénybevételével élhettek az ügyfelek. A
humánszolgáltató munkatársak az ügyfelek programba történõ belépésétõl a képzésekben való részvételén és a tartós elhelyezkedéshez vezetõ
különbözõ lépcsõfokokon át a
projekt legvégéig az ügyfelek
rendelkezésére állnak. Az egyéni fejlesztés eredményeként
felkészültebbek lettek, lényegesen több ismerettel rendelkeznek a munkavállaláshoz. A
projekt munkatársai folyamatosan segítséget nyújtanak abban, hogy az adott térség foglalkoztatóinak munkaerõigényeit, az álláslehetõségeket feltárják, így is segítve a munkába állást.
A projekt keretösszege –
2015. májusban történt 2 mil-

Élénk érdeklõdés kísérte a tanácskozást.
liárd forint forrásemelést követõen – 13,7 milliárd forint,
közvetlen támogatásokra 7,1
milliárd fordítható. Zala megyében erre a célra 290 millió
forintot biztosított a projekt. A
program legfontosabb eleme
az elhelyezkedést elõsegítõ
100 %-os bérköltség-támogatás,
erre országosan – 8 578 ember
foglalkoztatásához – 6,5 milliárd
forintos forrás biztosítható. A
projekt a megyében 271 millió
forint támogatással 344 ügyfélnek segített a munkagyakorlat,
munkatapasztalat megszerzésében, akik közül 147 ügyfelet
támogatás nélkül foglalkoztattak tovább a munkaadók.

A foglalkozási rehabilitáció
egyik legfontosabb állomása a
munka világából hosszú évek
óta kiesett, elavult szakképzettséggel rendelkezõ, megváltozott munkaképességû programban résztvevõ emberek képzése az egyéni munkaképesség
és a megváltozott lehetõségek
által kijelölt kereteken belül. A
projektben összesen 2 603
ügyfél fejezte be sikeresen
képzését, ez a szám Zala megyében 57 fõ.
A projekt, a teljes projektidõszakban támogatja az ügyfeleket annak érdekében, hogy
tartós munkaerõ-piaci elhelyezkedéshez segítse õket.

Útjavítás Vasboldogasszony és Zalaszentlõrinc között
javítani a gödrökkel teli út
állapotán. A kátyúzás sem idõtálló, de nekünk arra sem volt
anyagi fedezetünk. Átmeneti
megoldásként fehér mészkõ
zúzalékot hozattunk, azzal terítettük be a lukakat. Az út környezetét is rendbetettük, így
kitisztítottuk az árkokat, padkát és kivágtuk a belógó fákat.
Bízunk benne, hogy a közlekedõk komfortérzetét is javítják az elvégzett munkák. Szeretnénk ezt az állapotot fenntartani, remélhetõleg évenkén-

ti kisebb ráfordítással sikerül
ugyanezt a minõséget megõrizni – fejtette ki Mazzag Géza polgármester, aki felhívta a
figyelmet a 40 km/h maximális sebességre, ami mellett
tényleg biztonságosan lehet itt
közlekedni.
A két kilométeres szakasz
felújításának anyagköltségeit
az önkormányzat finanszírozta, a kivitelezési munkákat az
önkormányzati dolgozók, illetve a közmunkások végezték.
Pataki Balázs

A HarmonikÁcs Együttes
Vasboldogasszony határában már észlelhetõ a javulás.
Megépülésekor sokaknak
nagy segítség volt a Vasboldogasszonyt Zalaszentlõrinccel összekötõ útszakasz, azonban a tíz éve még rövidítésnek
is használható út hamar elhasználódott. Az útvonaltervezõ programok bizony még
mindig arra terelik az erre járó
vándort, aki eddig meglepõdve

tapasztalta a sorozatosan felbukkanó gödröket, és sokszor
imákat rebegett, hogy csak ezt
az utat élje túl épségben az
autója. A vasboldogasszonyi önkormányzatnak most lehetõsége
nyílt enyhíteni a helyzeten:
– Régi kívánalom volt a lakosság és a környékbeliek részérõl, hogy próbáljunk meg

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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Apátiban is Itthon vagy!

mxm lakberendezés rovata

Tárlatok nyíltak a programon

Tóth Zoltán, Pereszteginé Cziráki Katalin polgármester és Herczeg Attila a megnyitón.
zás iránt, amihez a technikát is
folyamatosan bõvítettem. A falu egy szép völgyben helyezkedik el, próbáltam minden oldalról körbejárni, és fotókon
megjeleníteni, hogy mennyire
szép helyen élünk. A kedvenc
képem a levendulás, ami egy
friss kép a Bodzatanyáról.
Azok a legérdekesebb, értékesebb képek, amik nehezen
reprodukálhatók, utánuk kell
menni, vagyis nem tudja õket
bárki lefotózni. Nem vagyok
híve a túl sok utómunkának,
minimális tényezõket módosítok rajta. Régi tervem, hogy
sárkányrepülõvel madártávlatból mutatom meg a falut –
avatott be a kiállítás elõzmé-

• Bérfõzés

• Kereskedelmi fõzés
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Szeptember 26-án délután
rendezték meg Alsónemesapátiban az Itthon vagy- Magyarország szeretlek projekt keretében szervezett programot.
A délután az ApátiCitera Szakkör fellépésével indult, majd a
település szülöttének, Tóth
Zoltánnak Az agarak dicsérete, avagy agárki agármit mond
AGÁR címû kiállítását tekintették meg az érdeklõdõk.
– Mindig is szerettem rajzolni, aminek a témája többször változott. A ló volt az elsõ
állat, amirõl úgy éreztem, hogy
mellém passzol, aztán az agár
is megtalált. Kaposvárra jártam
iparmûvészeti iskolába, ott ismerkedtem meg a fajtával, az
elsõ agaramat 1996-ban kaptam. Aztán újakat vettem, tenyésztésbe kezdtem. Agártartó
társaimmal szeretnénk, ha a
magyar agár vadászkutyaként
visszakerülne a méltó helyére.
Az itteni tárlat elõzménye egy
olyan kiállításra való felkérés,
amely az agarakat mutatja be –
ismertette Tóth Zoltán, aki
színházi díszlettervezõként is
csillogtatja kreativitását.
12 éve költözött Alsónemesapátiba Herczeg Attila és
családja, a mûszaki területen
foglalatoskodó családapát hamar megérintette az itteni táj
szépsége, így nem volt rest
fényképezõgépével is rögzíteni a különbözõ évszakokban
elénk táruló tájat. Ezen a napon elsõ kiállítását is bemutatta a közönségnek, amely az
Alsónemesapáti képekben címet kapta:
– Ideköltözésünk után
kezdtem el érdeklõdni a fotó-

nyeibe a „falu fotósa”, akinek
harminc képe kapott helyet a
kiállításon.
Karcagról indult országos
kezdeményezésként a Legszebb
konyhakertek Program, a felhíváshoz Alsónemesapáti is csatlakozott. Idén elõször helyi
szinten folyt a verseny, aminek
eredményhirdetését is ezen a
délutánon tartották. Különdíjat kapott a Kossuth utcában
közmunkások által mûvelt közösségi kert, az egyéni konyhakerteknél Fábiánné Simon
Klárát, a zártkerteknél Fábián
Lászlót, a közösségi kerteknél
a Bodzatanyát díjazták elsõ helyen, egyedül mûvel nagyobb
kertet Ujj Endréné, aki szorgalmáért külön dicséretet
kapott.
– A háromtagú zsûrivel két
alkalommal jártuk be a versenyre nevezett kerteket, amelyekben minimum ötféle növénynek kellett lenni. Szép kertekkel találkoztunk az idén, reméljük, hogy jövõre még többen jelentkeznek a programra
– ismertette Kovács Katalin,
fûszer- és gyógynövénytermesztõ, a program helyi koordinátora.
A szervezõk természetesen
a gyerekekrõl sem feledkeztek
el, akik honfoglaló-, szabadtériés csapatjátékokkal, valamint
az ugrálóvárban, trambulinon
töltötték az idõt.
Pataki Balázs

• Palackozás

A fõzési díj szeszadóval együtt 1500 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a fõzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.
Mert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendõ megrendelõimet:
Farkas Tibor pálinkafõzõ mester
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Fõzni jó!
Utólag mindenki belátja…
Lacit pár éve meghívták
egy befektetésekkel foglalkozó elõadásra, ahol az elõadó feltette a kérdést: ismernek-e olyan brókert, aki
mindig jól dönt, mert ügyfeleinek a legnagyobb haszonnal járó részvényeket
választja és sohasem hibázik. Mindenki hallgatott. Laci úgy gondolta, hogy megtréfálja az elõadót és feltette
a kezét. Ön ismer ilyen brókert? – döbbent meg az elõadó. Igen! – válaszolta határozottan Laci. A feleségem
utólag mindig meg tudja
mondani mit kellett volna
csinálni, melyik részvényt
kellett volna venni és melyiket nem.
Sokan így vannak a konyhával is, tudják mennyire
fontos, mégsem hiszik el,
amikor a feleségük mondja,
hogy egy jobb elrendezésre
és modern vasalatokra lenne szükség. Ehelyett várják a
csodát egy rosszul elrendezett konyhától, amiben a
legelszántabb háziasszonynak is csak melegíteni marad ideje.
Pedig Pista bácsi is mindig mondta a feleségének: –
a töltött káposztát maximum háromszor melegítjük
újra és nem az egész héten.
Pista bácsi tudta, hogy, ha
friss alapanyagokból készülnek az ételei, egészségesen
fog élni. Így nem kell az orvoshoz járni, mert amikor
jönnek a problémák, egy jó
orvos mindig meg tudja mondani – utólag –, min kellene
változtatni. Mit ne együnk
és milyen zöldségbõl kellene többet fogyasztani.
De egy jó konyha nélkül
csak a nyúl szereti nyersen
a sárgarépát…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Folytatódik a Zala Megyei Kormányhivatal épületeinek felújítása
A közelmúltban került sor
a Zala Megyei Kormányhivatal három felújított épületének ünnepélyes átadására,
amelyen részt vett dr. Kovács
Zoltán, területi közigazgatásért felelõs államtitkár.
A KEOP-2015-5.6.0 jelû („Központi költségvetési szervek
energiahatékonysági beruházásai” címû) támogatási konstrukció keretében a zalaegerszegi Megyeháza, a Népegészségügyi Fõosztály Göcseji úti
épületének és a Nagykanizsai
Járási Hivatal felújítására került sor 574 509 099 Ft értékben.
Mint arról Rigó Csaba kormánymegbízott korábban beszélt, a sikeres KEOP pályázat kibõvítésének és további források elnyerésének köszönhetõen immár összesen
1 061 821 065 Ft áll rendelkezésre, így további négy kormányhivatali épület energiahatékonysági beruházása is megvalósulhat. Ennek értelmében
Zalaegerszegen a Kazinczy téri

Járási Hivatal, a Mártírok útján lévõ volt Munkaügyi Központ – ami jelenleg a Foglalkoztatási Fõosztály székhelye
–, a lenti Templom téri Járási
Hivatal és a keszthelyi Járási
Hivatal is megújul.
A Zalaegerszegi Munkaügyi Központ épülete az 1980as évek elején épült, az akkori
építésügyi elõírásoknak megfelelõen. A megépült szerkezetek, külsõ falak, talajon fekvõ padló, nyílászárók, tetõszerkezet hõtechnikai szempontból elavultak, felújításra szorulnak. Az újabb kor szigorúbb követelményeket támaszt
az épületek hõtechnikai tulajdonságaival szemben, ezért a
felújítás már az új elõírásoknak
megfelelõen történik. Ezen kívül az energiaköltség is jelentõs anyagi terheket ró az üzemeltetõre, ami a korszerûsítés
után akár 50-60%-kal is csökkenthetõ. A felújítás célja a
jelenleg érvényben lévõ energetikai követelményeknek megfelelõen új, fokozott hõszigete-

Továbbra is Fidesz-elõny

– Nézem a közvélemény-kutatási eredményeket és eszembe jut öreganyám egyik mondása: Minél többet szidnak
valakit, annál egészségesebb lesz!...
Rajz: Farkas László

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

A Zalaegerszegi Járási Hivatal.
lésû nyílászárók beépítése, valamint a réteges szerkezetû
lehûlõ felületek megfelelõ hõszigetelése.
A Zalaegerszegi Járási Hivatal épülete 1889-ben épült.
Az épület külsõ falai, nyílászárói hõtechnikai, fûtési és
elektromos rendszerei energetikai szempontból elavultak,
felújításra szorulnak. A fûtési
rendszere korszerûtlen, rossz
hatásfokú konvektoros rendszerû. A felújítás célja a jelenleg érvényben lévõ energetikai követelményeknek megfelelõen új fokozott hõszigetelésû nyílászárók beépítése, a
külsõ térelhatároló falak és a
II. emelet feletti födém szerkezetek megfelelõ hõszigetelése, valamint az épület fûtésrendszerének, a világítás korszerûsítése. Az épület nem áll
mûemléki védettség alatt, sem
annak környezetében nincs,
viszont a Zalaegerszeg Megyei
Jogú Város Közgyûlésének
11/2002. (V.17.) sz. rendelete
szerint HE3-as védettség alatt áll.
A Lenti Járási Hivatal épülete Lenti Templom tér 11. sz.

alatt található. Az épület jelenleg a Lenti Járási Hivatal és a
Munkaügyi Kirendeltség használatában áll. Az épület külsõ
falai, nyílászárói hõtechnikai,
fûtési és elektromos rendszere
energetikai szempontból elavultak, felújításra szorulnak.
A felújítás célja a jelenleg érvényben lévõ energetikai követelményeknek megfelelõen
új, fokozott hõszigetelésû nyílászárók beépítése, a külsõ térelhatároló falak és az emelet
feletti födém szerkezetek megfelelõ hõszigetelése, valamint
az épület fûtésrendszerének, s
világításának korszerûsítése.
Az épület nem áll mûemléki
védettség alatt, sem annak környezetében nincs, városképi
védettség alatt sem áll.
A negyedik épület a Keszthelyi Járási Hivatal Kossuth u.
42. sz. alatt álló épülete, ahol a
többi hivatalhoz hasonlóan
energetikai korszerûsítésre került sor az érvényben lévõ követelményeknek megfelelõen.
A felújításokra folyamatban
van a közbeszerzési eljárás kiírása.

Hónaptól hónapig…

XIII. évfolyam 8. szám
2012. augusztus
Kistérségi havilap

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

Felhívás

Az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás
vers-, próza- és mesemondóversenyére

Az Észak- Nyugat Zalai Kistérségi Társulás és Alibánfa
Község Önkormányzata szervezésében 2015. évben is
megrendezésre kerül a kistérségi vers,- próza - és mesemondó
verseny.
A verseny idõpontja: 2015. november 14. (szombat) 10,00 óra
Helye: Alibánfa-közösségi ház
Nevezési kategóriák:
1. Óvodás mese- és versmondás
2. Általános iskola alsó tagozatos mese- és versmondás
3. Általános iskola felsõ tagozatos mese-, versés prózamondás
4. 15-22 éves korig ifjúsági vers- és prózamondás
5. 22 éves kortól felnõtt vers- és prózamondás
A versenyre nevezni lehet a jelentkezési lap kitöltésével és
visszaküldésével
Nevezési határidõ: 2015. október 31.
Nevezési lapok visszaküldése:
Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás
8912 Nagypáli Arany J. u. 26.
Tel/fax: 92/564-040
Várjuk minden általános iskolás, ifjúsági klub, nyugdíjas
klub, egyesületek és minden mûkedvelõ lakó jelentkezését a
versenyre.
Nagypáli, 2015. szeptember 28.
A szervezõk nevében tisztelettel:
Köcse Tibor
elnök
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Blaskovics László
Alibánfa polgármestere

Jelentkezési lap
Az Észak- Nyugat Zalai Kistérségi Vers-, Próza és
Mesemondóversenyre
Jelentkezõ neve:……………..…..................……………………………………………
Életkora:…………………………………………..………………………………………………
Lakcíme: …………………………………………...……………………………………………
Telefonszáma:...…………………………………………………………………...............
Hova jár iskolába, illetve milyen települést képvisel: ……………….
………………………..............................................................................................
……………………………………………………………………………………………..........……
Felkészítõje:………………………………………………………………………….............
Mely kategóriában indul:……………………………………………..................…
………………………..............................................................................................
Elõadni kívánt mû szerzõje és címe: …………………………………........…
……….……………….............................................................................................
Elõadás hossza: …………………………………...................................................
................................................................……………………………………...............
Igénye a rendezõktõl:………………………………………...............................…
………………………..............................................................................................
Eddigi „pályafutásának” a bemutatása:………………………………...........
.......................................................................................………………................
Nagypáli, 2015. ……………......…...............….
………………………………
polgármester

…………………………..
versenyzõ

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

Helytörténeti vándorkiál ítás Vöcköndön

A kiállításon elõkerültek a múlt képei és tárgyai.
A Nemzeti Mûvelõdési Intézet munkatársai közös összefogásban a jegyzõséghez tartozó Pókaszepetk, Kemendollár,
Vöckönd, Zalaistvánd, Gyûrûs községekben összegyûjtött
értékeket, régiségeket vándorkiállításon mutatják be az öt falu közönségének.
Vöcköndön szeptember 25én Dóber Tamás polgármester
nyitotta meg ünnepélyesen a
tárlatot, melyet közel egy hétig
tekinthetett meg a falu lakossága. Vöcköndön az NMI munkatársa, Lukács Lászlóné segítette a kiállítás létrejöttét, aki
igyekszik segítséget nyújtani a
képviselõ-testületnek a rendezvények lebonyolításában is.
A falvakban sok embert
kerestek fel, hol csak egy-egy
visszaemlékezést kaptak a régmúlt idõkbõl, másutt tucatnyi

képet a hozzájuk kapcsolódó
történettel. Néhol pedig olyan
tárgyakat ajánlottak fel az emberek, melyek számukra régóta kedvesek, emlékek szüleiktõl, nagyszüleiktõl, vagy gyermekkorukból. Néhányuk a szekrényrõl szedett le egy-egy terítõt, vagy a falról akasztott le
egy falitányért, vagy a szobában üldögélõ közel 60 éves játékmackót adták oda. Jártak a
padlásokon a már-már elfeledett régiségeket kutatva, melyeket meglátva emlékekek tömkelege zúdult elõ. Féltve õrzött
emlékeiket bíztak a szervezõkre, hogy a kiállításon méltó
helyet találjanak számukra. A
jövõben is különbözõ közösségi rendezvényekkel szeretnék színesebbé tenni a helyiek
napjait.
Némethné Kovács Eszter

www.zalatajkiado.hu
Észak-Nyugat Zala
Kistérségi havilap
Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési
Önkormányzatok Társulása támogatásával
Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér
Kiadja: Zalatáj Kiadó
Szerkesztõségi ügyfélszolgálat:
8901 Zalaegerszeg, Rákóczi út 2-4. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936 Fax: (92) 596-937
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
Kistérségi iroda:
Nagypáli, Arany J. u. 26. • Tel.: 92/564-055
ISSN 2061-361X
Készült: Göcsej Nyomda Kft.
Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. • Tel./fax: (92) 316-783
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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!
Felnõtt belépõ: 1 800 Ft
Gyermek belépõ (0-14 éves korig):
Hétfõtõl - péntekig: INGYENES!
Hétvégén és ünnepnapokon: 800 Ft
Kombinált belépõ (minden medence + szaunavilág): 2 500 Ft

Vörös tojótyúkok
Akció
Zalaszentgrót piac
2015. október 10., 10 órakor
600 Ft/db
Házhoz szállítva 700 Ft/db
10 db-tól

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

További információ: 06/30-682-3217 • 30/8510452

