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Zalatáj Kiadó

„Bármerre visz sorsom út-
ja, hazavágyom csendes kis fa-
lumba” – olvashatták a színpad
elõtt kifeszített hímzésen a
vendégek. Idén ugyanis elõ-
ször kötötték egybe a hagyo-
mányos falunapot a település-
rõl elszármazottak találkozó-
jával .

A sikert nem is bízták a vé-
letlenre, több mint háromszáz
személyre szóló meghívót
küldtek el a községbõl elszár-
mazottaknak. Az eredmény pe-
dig önmagáért beszél, hiszen
két rendezvénysátornyi ember
gyûlt össze a jeles napra.

Az esemény
polgármester

köszöntõjével indult útjára ko-
ra délután. A köszöntõ gondo-
latokat elismerõ szavak követ-
ték, tisztelegve mindazok mun-
kája elõtt, akik színesítették,
értékesebbé tették a falu kö-
zösségi és kulturális életét.

Alsónemesapátiban

Pereszteginé
Cziráki Katalin

Elszármazottak találkozójával színesített falunap Alsónemesapátiban
Alsónemesapátiért díjat

Katona Gyuláné
Ke-

nyeres Lászlóné

Fábiánné Simon Klára

Palotai Jánosné

Kámán Géza Bolla Dezsõ

Balaton
Józsefnét Al-
sónemesapáti díszpolgárává

ka-
pott , a posta-
hivatal egykori vezetõje,

, aki 37 évig
pedagógusként tevékenyke-
dett, , a
Harangláb Kulturális és Falu-
szépítõ Egyesület megalapítá-
sáért, az Alsó-
nemesapátiról írt könyvért ve-
hette át az elismerõ címet.

és a
településért végzett munkájuk
elismeréseként kaptak Alsó-
nemesapátiért díjat.

a jeles napon

avatták.
A település polgármestere

lapunknak elmondta; mivel
idén elõször invitálták az el-
származottakat a falu ünne-
pére, nagy öröm, hogy ilyen
sokan efogadták a meghívást.

Megtudtuk továbbá, hogy
igyekeznek a falu mai arcula-

tát, a közelmúltban történt
fejlesztéseket és a település
ikonikus részeit testközelbõl is
megmutatni a meghívottak-
nak. Ennek érdekében több
csoportban, helyiek kísére-
tével látogatják meg a temp-
lomot, a Bodza tanyát és
egyéb helyi látnivalókat. Kö-
szönetét fejezte ki továbbá a

helyi vállalkozások támoga-
tásáért.

pékmes-
ter, a falu díszpolgára különle-
ges ajándékkal járult hozzá a
falu ünnepéhez, ugyanis egy 4
kg súlyú, alakor búzából ké-
szült kenyeret készített, melyet
cukorbetegek is fogyaszthat-
nak és a gabonafélére jellemzõ

Komáromy Béla

Pereszteginé Cziráki Katalin polgármester köszönti a jelenlé-
võket.
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(Folytatás az 1. oldalról)

Falunap Alsónemesapátiban
jótékony élettani hatásait él-
vezhetik fogyasztói.

plébános áldotta meg a
kenyeret és kérte, hogy az ál-
dott kenyérhez méltó módon
fogyasszák azt.

Sport a nagyobbaknak,
játékos vetélkedõk a kisebbek-

Szeghy
Csaba

nek és igazi zalai ízek is
társultak a délutánhoz.

A rendezvény egészség-
megõrzõ színfoltjaként a helyi
gyógynövénykertben gyûjtött
és a Bodza tanyán feldolgozott
termékeket próbálhatták ki a
jelenlévõk.

Gellén Szilárd

Szentmisével és kenyér-
szenteléssel kezdõdött

a Szent István napi ün-
nepség. Az új kenyeret

polgármester szegte
meg és szólt az ünneplõkhöz,
beszédét gon-
dolataival kezdte:

„A magyarságban nem tu-
dom, hogy honnan van ez az
erõ, a magyarság eltaposhatat-
lan. Ez több évszázados tapasz-
talat. A magyar nem birkanép,
hanem hihetetlenül türelmes
és rugalmas. Megtanult alkal-
mazkodni az idegen érdekek
kijátszásához” – idézte a jeles
építészt, majd nemzetünk lét-
kérdéseivel folytatta:

– Augusztus 20-án Magyar-
országot ünnepeljük, amely so-
ha nem ajándékba kapta létét,
hanem mindig meg kellett
küzdenie érte. Szinte minden
elõttünk járó nemzedéket pró-
bára tett a történelem, hogy
kész-e megvédeni hazáját. Ma-
gyarország ma azért létezhet
még, mert az elõttünk járó
nemzedékek, amikor kellett,
akkor megvédték Szent István
Magyarországát. Szent István
tudta, hogy mindig lesznek
olyan külsõ és belsõ ellenségei
a nemzetnek, akik át akarják
írni az ország határait, a nem-
zet történetét, és más birodal-
mak részévé akarják tenni ha-
zánkat. Államalapításunk óta
küzdelmes évszázadok követ-
ték egymást, sokszor a puszta
létünkért folytatott harc gyöt-
relmeit kellett kiállnunk, de a
nagy magyarságon nem lehet-
tek úrrá sem külsõ hatalmak,
sem belviszályok – hangzott a
polgármestertõl, aki Egervár mel-
lett a következõképp tett hitet:

– Hiszek abban, hogy az
Egerváron élõ emberekként

Egervá-
ron

Gyerkó
Gábor

Makovecz Imre

„Ráébreszteni a világot…”
összefogva, elsõsorban mi tu-
dunk tenni a hazáért, sorsunk
jobbra fordulásáért, de nem
csak azt tudom, hogy ten-
nünk kell, hanem cselekszem
is, és mindenkit erre bíztatok!
Ne csak beszéljünk róla, de
cselekedjünk a mindenna-
pokban is településünkért, a
hazánkért! A jövõnk olyan
lesz, amilyenné mi alakítjuk...
Mert mindenkinek van abban
része, hogy tegyen a hazáért,
sorsunk jobbra fordulásáért,
mindenkinek van ebben fel-
adata – kapcsolta össze a múlt
örökségét a jelen kötele-
zettségeivel, s Wass Albert fi-
gyelemfelhívását idézve zárta
beszédét:

„Az irány: ráébreszteni a
világot arra, hogy mi történt
velünk, és ráébreszteni a ma-
gyarokat arra, hogy nekünk
kötelességünk van!”

Gyerkó Gábor ünnepi be-
széde után került sor az

emlékmû koszorú-
zására. A Mátyás király korában
élt Egervári László zalai fõ-
ispán, a település nagy mûvelt-
ségû földesura építtette Szent
Katalin tiszteletére a község
templomát, amelynek elkészül-
te esztendejében, 1495-ben
halt meg. Ott is temették el, de
a sírjának a helye még pon-
tosan nem ismert. Õ volt az
Egervár déli részén állt Fancsi-
ka vár ura, s a nevéhez fûzõdik
az 1400-as évek elején lerom-
bolt egervári várkastély újjá-
építése is. A falu méltó módon
õrzi a jeles elõd emlékét. A
templom mellett álló emlék-
helynél a település vezetõi és
civil szervezetei helyeztek el
koszorúkat.

Kép és szöveg:

Eger-
vári László

Farsang Lajos

Egervári László emlékmûvét Gyerkó Gábor polgármester és a
civil szervezetek képviselõi is megkoszorúzták.

2017. augusztus 26-án, szom-
baton délután 3 órakor külön-
leges szentmise kezdetét jelez-
te a templom meg-
konduló harangja.

érseki helynök atya
megáldotta és megszentelte a
kis falu templomát felújítása
alkalmából. A szertartáson köz-
remûködtek he-
lyi plébános,
zalaudvarnoki plébános – vöc-
köndi származású atyák –,

búcsúszentlászlói

vöcköndi
Szerenka

Miklós

Szeghy Csaba
Kovács Sándor

Tó-
dor Szabolcs

Vöcköndi templomáldás
plébános és ne-
mesapáti diakónus.

A templom külsõ-belsõ meg-
újulása, a sekrestye felújítása kö-
szönhetõ az Emberi Erõforrások
Minisztériumától pályázat kere-
tében (2016. évi EGYH-KCP-17-
EPER-0282) elnyert 600.000
Ft-os, a helyi önkormányzat
150 000 Ft-os támogatásának
és a hívek bõkezû adományainak.

Vasárnaponként 12 órától
szentmise várja az ideérkezõket.

Mózsa Csaba

Póczakné Simon Rózsa

Pályázatnak, önkormányzati támogatásnak és a hívek adomá-
nyainak köszönhetõ a templom felújítása.

Szentmise a felújított vöcköndi templomban.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A lapjainkat rendszeresen
követõknek, illetve az állandó
riportalanyoknak feltûnhet, hogy
nem látják ( ,
illetve ) írásait és új kolléga
faggatja õket az adott témával
kapcsolatban. Nos, jól látják. Az
élet pozitív változásai úgy hoz-
ták, hogy más területen, máshol
dolgozom tovább.

Némileg szokatlan lehet az
ilyen, mert általában nem jellem-
zõ, hogy egy távozó újságíró bú-
csúzik. Viszont én a kialakított,
már-már baráti kapcsolatokra
tekintettel úgy gondoltam, hogy
itt búcsúzom el, mivel nem tud-
tam mindenkitõl egyenként el-
köszönni.

Ezúton szeretném megkö-
szönni a barátságot és a közös
munkát. Biztosan találkozunk
még, addig is mindenkinek jó
egészséget és eredményes mun-
kát kívánok!

Üdvözlettel:

***
Bár már személyesen megkö-

szöntük Pataki Balázsnak a kia-
dónknak végzett munkáját, ez-

Pataki Balázs pébé
p.b.

Pataki Balázs

Kedves olvasók!

úton is szeretnénk ezt megtenni.
„Civil” munkája mellett is lelkiis-
meretesen, szorgalmasan tudósí-
totta lapjainkat a Zala megyei te-
lepüléseken történt eseményekrõl.

Új munkahelyén, a fõváros-
ban is sok sikert kívánunk Neki
szakmájában és magánéletében is.

Ha netán a sors úgy alakítja
életét, a Zalatáj Kiadó visszavárja!

kiadó-fõszerkesztõ
Ekler Elemér

Kettõ plusz egy sikeresen
elnyert pályázatról tájékoztatta a
sajtó munkatársait szeptember
elsején az

, a Zala me-
gyei 2. választókerület ország-
gyûlési képviselõje, miniszteri
biztos, valamint ,
Egervár polgármestere. A tájé-
koztatón a Területi Operatív
Program keretében elnyert tá-
mogatásokat: az Egervári Óvoda
fejlesztésére és 7 férõhelyes mi-
ni bölcsõdei csoport létrehozá-
sára, valamint az egervári egész-
ségház felújítására benyújtott
pályázat sikerét ismerhette meg
a sajtó.

„A foglalkoztatás és az élet-
minõség javítása családbarát,
munkába állást segítõ intézmé-
nyek, közszolgáltatások fejleszté-
sével” fedõnevû, a gyermekin-
tézményekre elnyert 52 934 528
forint összegû támogatásból az
óvodában tornaszobát és sószo-
bát alakítanak ki, továbbá fel-
újítják a játszóudvart és új esz-
közöket szereznek be. A bölcsõ-
de kialakítása során – amellyel
szülõi igényeknek tesznek ele-
get – az épületben kisebb át-
alakítást visznek véghez és a
játszóudvart átalakítják. A terve-
zett felújítás során az akadály-
mentesítés feltételeit és az ener-
getikai elvárásokat egyaránt
szem elõtt tartják.

A projekt nem titkolt célja a
település hosszú távú lakosság-
megtartó erejének növelése és a
foglalkoztatottság növelése. E té-
nyezõk fokozzák Egervár humán

Egervári Várkastély-
ban Manninger Jenõ

Gyerkó Gábor

Három nyertes pályázat Egerváron
tõkéjét, ugyanakkor e projektek
hozzájárulhatnak a környezõ te-
lepülések fejlõdéséhez is.

Az „Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése” cí-
mû pályázattal az egervári egész-
ségház felújítása valósulhat meg,
amely ma nem mindenben felel
meg a 21-ik századi követel-
ményeinek, s a fenntartása nem
gazdaságos. E célra 60 091 801
Ft támogatást nyert el az ön-
kormányzat.

Az épületben – amely helyt
ad a gyermek és felnõtt házior-
vosi szolgálatnak, a védõnõi és a
fogászati ellátásoknak – a pro-
jekt keretében új fûtési rendsze-
rek készülnek, valamint hõszi-
getelés, és nyílászárók cseréje
valósul meg, s a megújuló ener-
gia hasznosítására napelemeket
szerelnek fel, így a fejlesztés
jelentõsen hozzájárul az épület
fenntartási költségeinek csökke-
néséhez.

Az intézmény mûködése je-
lentõs területet fed le, a házior-
vosi körzet 4, a fogorvosi szol-
gálat 6, a védõnõi körzet 4 köz-
ség ellátását biztosítja, e számok
is bizonyítják a fejlesztés fontos-
ságát. A projekt során a házior-
vosi, fogorvosi valamint védõnõ
szolgálatok rendelõit egyaránt
felújítják, s bútor- és eszközbe-
szerzésre is sor kerül. Így a
betegek és az egészségház dol-
gozó is modern, minden esztéti-
kai igénynek megfelelõ környe-
zetben gyógyulhatnak, illetõleg
láthatják el a munkájukat. Az
orvosi rendelõ mûködésével a

betegeknek nem kell Zalaeger-
szegre utazni a jobb ellátás miatt,
az új eszközöknek köszönhetõen
minden adott lesz, hogy 21.
századnak megfelelõ szolgálta-
tást tudjanak igénybe venni az
itt élõk. Az életminõség javul,
könnyebben megelõzhetõk lesz-
nek a betegségek, ezáltal az em-
berek munkaképessége nõ –
tudtuk meg a sajtótájékoztatón.

Végül Manninger Jenõ or-
szággyûlési képviselõ teljesen
friss hírt jelentett be, amely
szerint az EFOP iskolafejlesztési
pályázatán 423,5 millió forint
támogatást nyert a település az
egervári iskola korszerûsítésére.
A jelentõs mértékû felújítás,
amely egyebek közt energetikai
felújítást és sportpályát is tar-
talmaz, várhatóan jelentõs rész-
ben a jövõ nyári szünetben va-
lósul meg.

Manninger Jenõ arról is tájé-
koztatást adott, hogy a megyé-

ben számos egészségház és óvo-
da pályázata kedvezõ elbírálásra
talált, Egerváron pedig különö-
sen kedvezõ helyzetet teremtett,
hogy mindkét pályázat sikerrel
járt. Hozzáfûzte, hogy a telepü-
lés 84 millió forintos, ipari park
fejlesztésre beadott pályázatá-
nak is jó esélyei vannak. A TOP
pályázatok és az EFOP program
során elnyert – összességében
több mint félmilliárd forint –
forrás a település minden kor-
osztályát kedvezõen érinti – húz-
ta alá végül Manninger Jenõ mi-
niszteri fejlesztési biztos.

A sajtótájékoztatót követõen
a vár lovagtermében az Egervár
környéki falvak polgármesterei-
nek részvételével fórumra került
sor a megyei közgyûlés támo-
gatásával, amelyen a kistelepülé-
sek helyzetérõl és lehetõségeirõl
konzultáltak a résztvevõk.

Kép és szöveg:
Farsang Lajos

Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ és Gyerkó Gábor, Eger-
vár polgármestere jó hírekrõl számolt be az Egervári Várkastély
lovagtermében.

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)

autókulcsmásolás az

autótípusok 85 %-ához

kedvezõ áron!

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.

Tel.: 30/471-1000

Nyitva tartás: h-p.: 8 -16 sz.: 9 -12

Ebédszünet: 11 -12

00 30 00 00

00 00

•

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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2017. augusztus 20.-án, 8.oo
órai kezdettel az alsónemes-
apáti Magyarok Nagyasszonya

Az ezeréves magyar állam ünnepe

római katolikus templomban
tartott szentmisét

atya és megáldotta az új
Szeghy Csa-

ba

kenyeret. Ünnepi beszédet
mondott

polgármester
asszony.

„A magyar államalapítás
ünnepe egyaránt alkalmas a
múltra való emlékezésre és a
jövõbe tekintésre. Milyen ma-
gyar államot teremtettek elõ-
deink?... És annyi év után, mai
magyarok, milyen államot sze-
retnénk magunknak és a jö-
vendõ nemzedéknek? Elõ-
deink keresztény és független
magyar államot teremtettek.
Keresztényt, mert érezték,
csak a hitnek van teremtõ
ereje, és mert tudták, hogy a
keresztény Európa talajába
csak keresztény állam tud
meggyökerezni. Független ál-
lamot teremtettek, mert tud-
ták, a függetlenségében sérült
állam nem tudja ellátni leg-
fõbb feladatát: nem tud meg-

Pereszteginé Czi-
ráki Katalin

felelõ védelmet és oltalmat
nyújtani az országban élõ
magyaroknak, akik nem a vé-
letlenben, hanem a Teremtõ
gondviselésben hisznek. Az
ezeréves magyar államra em-
lékezve mindig ünnepelnünk
kell ezen állam okát és célját is:
az idõtlen magyar Hazát.

Azt a hazát, melyet a nagy-
világban bárhol élõ magyar
emberek hite, életereje, anya-
nyelve testesít meg és éltet.

Az állam a forma, a haza
viszont a tartalom.

Minden faluban… És min-
den városban,

Tiszta lélekkel és elszánt
akarattal

Hitet teszünk most, mi
magyarok.

Akarok és merek magyarul
élni Magyarországon!

Isten óvjon Bennünket, Is-
ten éltesse a magyar Hazát!”

A képen a polgármester asszony és Szeghy Márta képviselõ
asszony.

Gyûrûs Község Polgáraiért
Közalapítvány a Vidékfejlesz-
tési Program keretén belül a
Településképet meghatározó
épületek külsõ rekonstrukció-
ja, többfunkciós közösségi tér
létrehozása, fejlesztése, ener-
getikai korszerûsítés jogcímre
2016.05.14. napján támogatási
kérelmet nyújtott be. A projekt
címe: Gyûrûsi templom fel-
újítása. Az elmúlt több mint
egy év alatt megtörtént a pá-
lyázat hiánypótlása, a pályáza-
tot kiíró hivatal helyszíni
szemléje. 2017.08.03. napján a
kiíró a pályázatot támogatásra
alkalmasnak minõsítette. A pá-
lyázat révén 9.051.740 Ft támo-
gatást sikerült elnyernünk. A
pályázat megvalósításához szük-
séges önerõ 4.715.060 Ft,
amely összeget a közalapít-
ványnak kell biztosítania. A
templomunk állapota a 24.
órában van. Az építés óta eltelt
több mint 150 évben nem tör-
tént felújítás, rekonstrukció. A
templomot most tudjuk utol-

Összefogás a templom felújításáért Gyûrûsön
jára úgy helyreállítani, hogy az
mind az elõdök, mind a ma-
gunk nemzedéke, mind a jövõ
felnövõ generációjának példát
mutasson! Magyarország ezer-
éves katolikus hagyományait
és erkölcsi értékeit így tudjuk
megõrizni!

Tisztelt hívõ és vallásukat
nem gyakorló társaim!

A pályázatot elnyerõ Gyû-
rûs Község Polgáraiért Köz-
alapítványt támogatja Gyûrûs
Község Önkormányzata, a
Veszprémi Fõegyházmegye, a
településen székhellyel rendel-
kezõ cégek, egyéni vállalko-
zók, magánemberek.

Ezúton kérünk minden je-
lenlegi vagy elszármazott gyû-
rûsi lakost, vagy gyûrûsi kö-
tõdéssel rendelkezõ embert/
cégvezetõt, hogy adakozzon a
gyûrûsi templom felújítására,
hogy a következõ ezer év során
is büszkén nézhessenek vissza
az utódok.

Tisztelettel:
elnök

Korpics Károly

Gyûrûs Község Polgáraiért
Közalapítvány

8932 Gyûrûs, Hunyadi J. tér 1.
Adószáma: 18961371-1-20

Cégjegyzékszáma:
APK.60.042/1999

Alapítás dátuma:
1999.07.26.

Pénzforgalmi számla/a
számlavezetõ hitelintézetek:

OTP Bank Nyrt. Zalaegerszeg,
11749008-20164083

Sokat segíthet a pályázati siker.

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu



Jövõ januártól az elsõ gyer-
mek születésekor felfüggesztik
az édesanyák diákhitel-törlesz-
tését. A második gyermek vi-
lágra jöttekor elengedik a tar-
tozás felét, a harmadiknál pe-
dig a teljes összeget, hogy ily
módon is könnyítsenek a gyer-
meket vállaló anyák életén.

A felsõoktatást most elkez-
dõknek lehetõségeik és ter-
veik felmérése után mihama-
rabb érdemes azt is eldönte-
niük, hogy felvegyenek-e diák-
hitelt. Mint arról beszámol-
tunk, a szabad felhasználású
Diákhitel 1-et a 2001. évi indu-
lásától tavaly év végéig több
mint 354 ezren vették igény-
be, összesen 294,3 milliárd fo-
rint összegben. A kötött fel-
használású Diákhitel 2 lehetõ-
ségét közel 25 ezren használ-
ták fel, összesen 20,2 milliárd
forint összegben.

A hitelt általában 11 tanul-
mányi félévre lehet igényelni.

Diákhitel: nagy segítség a gyermeket vállalóknak
A szabad felhasználású Diák-
hitel 1-et állami ösztöndíjas és
önköltséges képzésben részt
vevõ hallgatók is felvehetik,
akár nappali, esti, levelezõ
tagozaton, vagy távoktatásos-
ban tanulnak. A Diákhitel 1
esetében a legkisebb összeg
havi 15, a legmagasabb havi 50
ezer forint, de - maximum 250
ezer forintig - van mód arra is,
hogy a diák egy összegben ve-
gyen fel öthavi hitelt. A Diák-
hitel 2-nél az önköltséges kép-
zésben tanuló diák annyi hi-
telhez juthat, amennyibe az
oktatás kerül, az összeget köz-
vetlenül a felsõoktatási intéz-
mény kapja meg. A kamat mér-
tékét kormányrendeletben ha-
tározzák meg, jelenleg 2,3
százalék.

A tartozás törlesztése álta-
lában – kivéve a fentebb em-
lített anyukákat – a jogviszony
megszûnése után kezdõdik.

MW

Egyelõre 13 423 pedagó-
gus vett részt az idén a mi-
nõsítési eljárásban, ami lehe-
tõvé teszi, hogy jövõre ma-
gasabb fizetési kategóriába

lépjenek az érintettek. Az Ok-
tatási Hivatal közlése szerint,
a jövõ évi eljárásokra eddig
10 502-en jelentkeztek, de
várják a további pályázókat is.

Minõsítéssel még magasabb a fizetés

Ismét magasabb fizetésre
számíthatnak 2017 szeptembe-
rétõl a pedagógusok, akkor
fejezõdik be ugyanis a 2013-
ban beígért béremelés újabb
üteme. Az elmúlt évtizedek
egyik legjelentõsebb pedagó-
gusbér-fejlesztése folytatódik
szeptemberben, az érintettek
hét-tízezer forinttal magasabb
fizetésre számíthatnak. A pe-
dagógusok bére az elmúlt né-

30%-kal nõtt a pedagógusszakra jelentkezõk száma
Újra emelkedik a pedagógusok bére

hány évben átlagosan ötven
százalékkal emelkedett. 2010-
ben, amikor a jelenlegi kor-
mány átvette az ország veze-
tését, a pedagógusok anyagi és
erkölcsi elismertsége igen ala-
csony volt. Éppen ezért a pe-
dagógusok voltak az elsõk,
akiknek életpályamodellt és
átfogó, többéves béremelési
programot indított a kabinet.
Hét évvel ezelõtt egy húsz éve

tanító, fõiskolai végzettségû
pedagógus bruttó 149 ezer fo-
rintot keresett, míg az idei év
végére a fizetése bruttó 301
ezer forint lesz. A béremelés
érinti az óvónõket, az óvoda-
pedagógusokat, a logopéduso-
kat, a fejlesztõ pedagógusokat,
a felsõfokú végzettségû böl-
csõdei nevelõket, valamint a
területi gyermekvédelmi szak-
szolgálatnál dolgozó örökbefo-
gadási tanácsadókat is.

A fizetések rendezése ha-
tással van a pályaválasztásra is.
Ma már egyre több fiatal dönt
a pedagógus-életpálya mellett.
Egy fiatal, pályakezdõ, fõisko-
lai végzettségû óvodai pedagó-
gus, vagy pályakezdõ, fõisko-
lán tanult bölcsõdei nevelõ
bruttó bére is emelkedett,
méghozzá hatvanezer forint-
tal. Valószínûleg a béremelé-
seknek is köszönhetõ, hogy rö-
vid idõ alatt harminc száza-
lékkal nõtt a pedagógusszakra
jelentkezõk száma. Ez azt is
jelzi, hogy egyre többen látják
kiszámíthatónak, vonzónak a pá-

lyát. oktatási
államtitkár korábban azt mond-
ta: 2013 és 2016 között ötezer-
rel nõtt a tanárok száma. Hoz-
zátette: a kormány folyamato-
san korrigálja a korábban beve-
zetett bolognai rendszert, amely
hozzájárult a szaktanárok hiá-
nyához. Ismertette, hogy 2010-hez
képest 552 milliárd forinttal
többet költ a kormány oktatás-
ra, jövõre a köznevelés mint-
egy 71 milliárdos többletet kap.

A 2012-es esztendõhöz ké-
pest jövõre 315 milliárd forint-
tal több jut a pedagógusok
béremelésére, amellyel a kor-
mány azt szeretné elérni, hogy
a tanítók és tanárok megbe-
csülést, a diákok pedig jobb
minõségû oktatást, versenyké-
pes tudást kapjanak.

köznevelési helyettes
államtitkár azt mondta, kibõví-
tenék a nehéz körülmények
között végzett munkáért járó,
eddig kizárólag területi alapon
biztosított pótlékot a pedagó-
gusok körében.

Palkovics László

Maruzsa
Zoltán

MW

Ismét vonzó a pedagógusi pálya, jelentõsen emelkedett azok
száma, akik ezen a területen helyezkednek el.

Fotó: ShutterstockFotó: Shutterstock

Sokkal nagyobb segítséget
kapnak a jövõben a beillesz-
kedési, tanulási, magatartási
(BTM) nehézségekkel küzdõ
gyerekek. A több tízezer fiatalt
érintõ problémákat megpró-
bálják teljesen felszámolni.
Szeptembertõl a védõnõk már
hároméves korban megkezdik
azt a szûrést, amit korábban öt
éves korban indítottak el.

A szakmai szervezetek 10
éve vártak a módosításra, amely
pont azt akadályozza meg,
hogy az érintett gyermekek
kilátástalan helyzetbe jussanak
– értékelte a változásokat

, a
fõigazgatója.

Az ügyben már konkrét tapasz-
talatok vannak. Hozzátette: „ha
idõben adjuk meg a segítséget,
ezek a problémák nem fognak
egymásra rakódni, fokozódni,
így nem fordulhat elõ, hogy
behozhatatlan lemaradással
kell szembenéznünk, amikor
már rákényszerülünk a mente-
sítésre, amivel valójában sem-
mit nem oldunk meg”.

Mo-
sányi Emõke Fõvárosi Peda-
gógiai Szolgálat

Tanulási nehézség?
Van megoldás!

A minél korábbi beavatko-
zással azt szeretnék elérni a
jövõre nézve, hogy a nehézség-
gel küzdõ BTM-tanulók eseté-
ben szükségtelenné váljon a
mentesítés problematikája –
mondta Mosányi Emõke. Hoz-
zátette: a gyermekeknek zsák-
utca volt a tantárgyi felmentés
rendszere. A továbbtanulásnál
a szakmaválasztás szintjén is
nehéz helyzetbe kerülnek. Ke-
vés olyan képzés van, ahol pl. a
számolási készségre nincs
szükség. A szakképzések terén
is meg van határozva, hogy
milyen osztályzatokat kell vin-
ni. Akinek nincs osztályzata
egy szükséges tárgyból, az nul-
la pontot visz, túljelentkezés-
kor nem fogják felvenni arra,
amire szeretné.

Nem az a célunk, hogy a
gyerekek leérettségizzenek, ha-
nem az, hogy az életben õk
teljes értékû családfõk, család-
anyák, munkavállalók legyenek
és sikeresnek érezzék magukat
– tette hozzá.

MW

Tématámogatás. Készült Magyarország kormánya támogatásával.
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Az
nyílt napot szerveztek

augusztus 19-én. A csoport
tagjai a több, mint egy éves
mûködés során több kézmûves
technikát tanultak meg. A nyílt
napon a megszerzett tudás
megosztására – egy kis szójá-
tékkal élve – jó alkalom nyílt,
amellyel éltek is az érdeklõ-
dõk. A hagyományos kézimun-
kákon, horgoláson, hímzésen,
kötésen túl további kreatív
ötleteket is igyekeznek megva-
lósítani az ötletgazdag tagok.

A rongyszõnyeg fonásra
például minden hulladék, fe-
lesleges textília felhasználható.
A decoupage módszerével
szalvétákból készülnek deko-
ratív ajándéktárgyak, képek.
Az üveg és matrica festés terén
is otthonosan mozognak az
egervári alkotó kezek: ablakot,
tükröt, bútort, vagy akár man-

egervári közösségi ház-
ban

Alkotó kezek kézmûves nyílt napja Egerváron
dalát is festenek, ha kedvük
támad. A körmöcskézés fogá-
saival speciális eszközzel ké-
szült, kötött hatású zsinórok-
ból alkothatnak ékszereket,
különféle ajándéktárgyakat, ki-
egészítõket. A pompon készí-
tést tán nem is szükséges
bemutatni, a felhasználás célja
viszont meglehet, egészen új-
szerû: gyönyörû színes pom-
ponokból készülhet fürdõszo-
ba szõnyeg, pompon állatok,
virágok, és még sok további
lakásdísz.

A quilling technika nevével
ellentétben nem is olyan kü-
lönös: színes papírcsíkokból
alkotnak az ügyes kezek ké-
peket, karácsonyfadíszeket, ék-
szereket. A szélesebb körben
ismert foltvarrással színes
anyagokból készítenek taka-
rókat, párnákat, táskát. A rö-
vidpálcás horgolási módszer-

rel állat figurákat, táskát, dísz-
dobozt, és sok minden mást
készíthetnek.

Tulajdonképpen csak a fan-
tázia szab határt annak, hogy a
különféle – netán egymással
ötvözött – megoldások során

Csak a fantázia szab határt, hányféle dísztárgy készülhet az
alkalmazott technikákkal.

Immár harmadik alkalom-
mal rendezték meg
a jótékonysági bolhapiacot. A
családok feleslegessé vált ru-
háit, játékait és használati tár-
gyait már hetekkel az árusítást
megelõzõen gyûjteni kezdték
a szervezõk, ,

és
társaik. A családok komolyan
vették a közzétett felhívást és
elvitték az otthonukban feles-
legessé vált ruhát, cipõt, já-
tékot, plüss figurát, könyvet,
mindazt, amit nélkülözhetnek,

Egerváron

Bekes Nikolett
Bertókné Kovács Veronika

Jut is, marad is a jótékony bolhapiacon
Egerváron a feleslegbõl is értéket teremtenek

már nem használták, ellenben
másnak esetleg még hasznos
lehet.

Nagy számban össze is
gyûltek az eladható holmik.
Kis szék, babák, kulacsok,
könyvek, dísztárgyak, ruhane-
mû, még napszemüveg is
akadt a kollekcióban. Ezeket
végül augusztus 11-én, pénte-
ken vásárolhatták meg az ér-
deklõdõk az egész nap nyitva
tartó faluházban. Jól választot-
ták meg a szervezõk az idõ-
pontot: fizetés után, iskolakez-

dés elõtt, így az érdeklõdés is
számottevõnek bizonyult. A
bevételt, amelyrõl szabály
szerint nyugtát is adtak az
árusítók, teljes egészében jó-
tékony célra fordítják – tud-
tuk meg.

– Ki volt az ötletgazda és
hogyan hasznosul a bevétel? –
érdeklõdtünk a helyszínen.
Bertókné Kovács Veronika el-
mondta, hogy az egyik civil
szervezet korábbi ötletét al-
kalmazták, s mivel a felaján-
lások és a bevétel is szép
arányt mutatott, azóta évente
kétszer is megrendezik a
jótékonysági bolhapiacot.

– Minden alkalommal vala-
milyen közösségi célra fordít-
juk a bevételt. Elsõ alkalommal
például a focicsapat számára
vásároltunk pólókat és a falu-
házhoz szereztünk be néhány
külsõ játékot. Az elõzõ akció-
ból szintén játékokat vásárol-
tunk, s az akkor összegyûlt és a
most befolyt pénzbõl a faluház
tetõablakait szeretnénk lefó-
liázni, a jobb hõszigetelés ér-
dekében. Nagyon hasznos lesz,
hiszen számos program zajlik
az épületben, szinte minden
este foglalt a faluház – ismer-
tette Bertókné Kovács Ve-
ronika.

Maradék készlet persze ál-
talában keletkezik, ám ez is jó
helyre kerül. Legutóbb a vas-
vári idõsek klubja jutott olvas-
ni valóhoz az egervári jóté-
konyság révén. Az összegyûlt
holmiból jut majd a farsangi
rendezvényekre is, félretesz-
nek belõle a szervezõk egy
csomag játékot zsákbamacská-
nak… pedig gon-
doskodik róla, hogy az el nem
kelt ruhák, könyvek a Vörös-
kereszthez, a hajléktalanszálló-
ba, gyermekotthonba vagy épp
az anyaotthonba kerüljenek.

– Pár évvel ezelõtt megke-
restem õket, hogy a felajánlá-
sainkkal segíthetnénk-e a rá-
szorulókat, s a jó szándékunk
pozitív fogadtatásra talált.
Azóta mindig elõre szólok,
hogy mikor adhatunk valamit,
s már várják is… Így mindenki
boldog, nem megy veszendõ-
be ez a sok értékes szép dolog.
Örülök a hölgyek kezdeménye-
zése sikerrel járt, különösen
így iskolakezdés elõtt jól jön a
családoknak, ha valami hasz-
nos dologhoz olcsón hozzá-
juthatnak – fûzte hozzá Fü-
csök Imre önkormányzati kép-
viselõ.

Kép és szöveg:

Fücsök Imre

Farsang Lajos

A jótékony bolhapiacon sokan találtak hasznos holmit. Balról
Bertókné Kovács Veronika szervezõ, jobbra Fücsök Imre ön-
kormányzati képviselõ.

hányféle egyedi dísztárgyat ál-
lítanak elõ az egervári alkotó
kezek. A jól sikerült nap is
szép számmal termett új alko-
tásokat az egervári közösségi
házban.

(farsang)
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A korábbi évekhez hason-
lóan, augusztus 20.-ához közel
esõ hétvégén, így idén augusz-
tus 26.-án került sor az

falunap megrendezésére.
Ezen a napon a családok,

gyermekek szórakozását helye-
zi elõtérbe a helyi önkormány-
zat, mint az esemény szerve-
zõje. A Pincedombi szabadidõ-
park már önmagában is alkal-
mas arra, hogy a családok nyu-
godt környezetben találkozza-
nak, a gyermekek pedig ön-
feledten játszhassanak.

, Egervár pol-
gármestere elmondta: a ren-
dezvény lebonyolításában úgy
a képviselõ-testület, mint a he-
lyi civil szervezetek és a peda-
gógusok is derekasan kiveszik
a részüket.

A vezette
ké-

szítettek krumpli- és babgu-
lyást mindenki számára, az

a
kemencés színben burgonyás
lángossal és a jóféle zalai pró-
szával várta a jelenlévõket, az

pe-
dig a palacsintáról gondoskodott.

Szintén a falu elsõ embere
számolt be arról, hogy idén 15
csapat indult a fõzõversenyen
köztük

és csapatával.
Ez egyben azt is tükrözi, hogy
a helyiek mellett a környék-

eger-
vári

Gyerkó Gábor

Gángó Károly
Egervári Gasztro Ördögök

Együtt Egervárért Egyesület

Egervári Nyugdíjas Klub

Lakhegy, Vasboldog-
asszony Gõsfa

Falunap a Pincedombon
beliek számára is vonzó az
esemény.

A fõzõversenyre nevezett
étkeket szakácsokból álló szak-
mai zsûri értékelte és az idei
versenyen az

csapatának fõztjét találta
az elsõ helyhez méltónak.
Eredménytõl függetlenül a
rendezõk a részvételért is aján-
dékcsomaggal jutalmazták a
versenyben résztvevõket

A ka-
tonáinak bemutatóján keresz-
tül a jelenlévõk megismerhet-
ték a korabeli katonai ruháza-
tot és felszerelést, de azt is lát-
hatták, hogyan zajlik egy elõl
töltõs puska beélesítése.

Több éves kihagyás után az
idén újra helyet kapott a pa-
rasztolimpia nevû egyéni, erõ-
és ügyességi verseny. A játéko-
sok három kategóriában indul-
hattak, így férfi, nõi és gyer-
mekeknek szánt feladatokkal
készültek a szervezõk. Az erõn-
léti feladatok közül nagyon
népszerûnek bizonyult a fér-
fiak Toldi Miklós-i próbája a
petrencés rúd tartás, melynek
pepitája a nõi versenyzõknél a
kosár tartás. Az egyik legne-
hezebb ügyességi verseny-
számnak a csõbõl kiguruló dió
leütése tûnt, melynél a kala-
pács jó pozícióban tartása és a
tökéletes idõzítés is perdön-
tõ volt.

egervári polgár-
õrség

47. Honvédzászlóalj

Elõadásával bohóc
nevettette a kisebbeket, illetve
nem egyszer a szülõket is.

A korábbi évek rutinjával
szakítva idén a mulatós stílus
helyett a jazz világába repítette
a jelenlévõket

, akik egye-
nesen Budapestrõl érkeztek a
zalai községbe.

A program egésze alatt le-
hetõség nyílott az arcfestés,
csillámtetoválás kipróbálására.
Kerékpáros akadálypályán is
manõverezhettek a vállalkozó
szellemûek, a

jóvoltából
és szabadon kipróbálhatóak
voltak a lábbal hajtható jár-
mûvek is.

Ezek mellett sokakat von-
zottak a helyben hajtogatott

Borka

Kelemen Ange-
lika Jazz Triója

Zalaegerszegi
Polgárõr Egyesület

lufi figurák, az óriáscsúszda és
légvár, illetve a népi fajátékok.

Kicsik és nagyok egyaránt
ostromolták a rendõrségi és
tûzoltó jármûveket. A harcias
sportok kedvelõi már délelõtt
részt vehettek légpuskás lö-
vészversenyen, délután pedig
az íjászattal kerülhettek köze-
lebbi kapcsolatba.

Szintén a program keretein
belül bajnoki labdarúgó-mér-
kõzésre került sor, melyen Eger-
vár csapata mérkõzött meg

labdarúgóival.
Gyerkó Gábortól megtud-

tuk: a családias hangulatú,
gyermekbarát falunapot a he-
lyiek mellett sok zalaegerszegi
vállalkozás is támogatja, fõ
szponzorként a

Andráshida

Tarr Kft.
Gellén Szilárd

Készülnek a finom falatok.

Hosszú szünet után ismét
mûvésztelep házigazdája volt
az Az
augusztus utolsó napjaiból
szeptember elejébe csúszó

közelbõl, s távolból érkeztek

Egervári Várkastély.

I.
Egervári Buday Mûvésztelep-
re

Sikeres volt az I. Egervári Buday Mûvésztelep

mûvészek. Szer-
biából, Üzbegisz-
tánból,

és
pedig Magyarország te-

Kovác Sándor
Alim Adilov
Balogh István Péter,

Bottyán Marianna, Csuta
György, Gróf Zoltán, Lantos
György, Ludvig Zoltán Soós
Tibor

rületérõl érkezett a közös al-
kotó munkára.

Augusztus 28-án, hétfõn
Lantos György festõmûvész
kiállításának megnyitójával in-
dult a program. A megnyitón a
tábort életre hívó Buday Mi-
hály festõmûvész mondott kö-
szöntõt. A nyitónap mûsorá-
ban fellépett és
a nö-
vendékei.

A hét közepén a mûvészek
nyílt alkotónapokat tartottak,
amelyet számos mûvész és ér-
deklõdõ látogatott, pénteken
pedig a mûvészek sajátságos
mûhelytitkai kerültek terítékre.

Miközben a háttérben az
árkádok alatt folyt a munka,
Buday Mihály elmondta, hogy
a tábor létrehozásához ideális
színtérre leltek a várkastély fe-
dett belsõ udvarán. Ottjár-
tunkkor épp készültek a más-
napi záró kiállításra, már szép
számmal paravánokra kerültek
az elkészült alkotások.

Horváth Tibor
Belvárosi Gitáriskola

– Az idei kedvezõ tapasz-
talatok megerõsítettek abban a
szándékban, hogy folytassuk a
megkezdett munkát. Kétéven-
ként egy-egy ország mûvészei-
nek munkáit mutatjuk be, a
köztes években pedig szintén
nemzetközi alkotótáborokat
szervezünk. Számomra kézen-
fekvõ, hogy elsõként Szerbia
mutatkozzon be, hiszen az a
másik hazám. A szándékaim
szerint a festészeten túl a bal-
káni zene és gasztronómia is
hangsúlyt kap, reményeim sze-
rint az autentikus Boban Mar-
kovic zene dallamai – tehát
nem csak a közismert sláger-
zenék – is felcsendülnek – osz-
totta meg velünk a Délvidékrõl
származó mûvész, aki család-
jával már sok éve él

. A mûvésztelep szep-
tember 2-án, szombaton kép-
vásárral és zenés mûsorral zá-
rult. Az itt készült alkotások a
késõbbiek során is megvásá-
rolhatók lesznek az egervári
várban, a befolyt összeget pe-
dig a következõ tábor megva-
lósítására fordítják.

Kép és szöveg:

Zalaszent-
györgyön

Farsang Lajos

Buday Mihály mûvész barátaival ideális körülményekre talált
az egervári várkastély árkádjai alatt.
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Hagyomány, hogy a jeges
szezon kezdetén a jégcsarno-
kot üzemeltetõ

be-
számol az elvégzett fejleszté-
sekrõl. Az idén is volt mirõl
beszélni.

, az alapít-
vány alapítója örömmel jelen-
tette be az ünnepélyes átadá-
son, hogy az immár 12 éves
létesítmény teljes felújítása be-
fejezõdött. A rekonstrukció
2014-ben kezdõdött és idén
augusztusban nyerte el korsze-
rûsített formáját az új nevet
kapó csarnok, a Jégaréna.

Zalaegerszeg
Jégsportjáért Alapítvány

Neubauer Tibor

Jégcsarnokból jégaréna
Félmilliárdos beruházással teljesen megújult a zalaegerszegi sportlétesítmény

– A világítás és a hûtõgép-
rendszer rekonstrukciója, vala-
mint az öltözõk átalakítása, il-
letve bõvítése után idén a pá-
lyát övezõ palánk cseréje tör-
tént meg, ami a nemzetközi
szabályoknak megfelelõen lé-
tesült. A víztiszta, törésálló
Lexan burkolat átláthatóvá,
élvezhetõvé teszi a játékot –
kezdte beszámolóját Neubauer
Tibor. – Emellett új jégkészítõ
gépet is vásároltunk, ami telje-
sen elektromos üzemû, nagy-
teljesítményû rolba, amely le-
rövidíti a jégkészítés idejét és
szénmonoxidmentesen üze-

mel. A menekülõutak, tûzlép-
csõk fémszerkezete ugyancsak
felújításra került, valamint a
jégaréna teljes körû újraszige-
telését is elvégezték. Ennek
eredményeként az augusztusi
lehûtési idõszak 300 óráról 96
órára, azaz 4 napra csökkent.

, Zalaeger-
szeg polgármestere gratulált
ahhoz az összefogáshoz, mely-
nek révén egy olyan létesít-
ménnyé vált a Jégaréna, amire
a városlakók méltán lehetnek
büszkék. Kiemelte, hogy a fél-
milliárd forintból megvalósult
rekonstrukció kizárólag TAO
támogatásból és magáncégek
finanszírozásával valósult meg,
melyhez sem állami, sem ön-
kormányzati, sem Európai
Uniós forrást nem vett igénybe
a Jégarénát mûködtetõ magán-
alapítvány. A polgármester kö-
szönetet mondott a korábbi
szülõi összefogásnak és

elõzõ kuratóriumi
elnöknek, továbbá Neubauer
Tibornak,

, és min-
den támogató cégnek, szülõ-
nek, közremûködõnek.

Az ünnepélyes szalagátvá-
gást követõen a jégen bemutat-
kozott a felnõtt
csapata, amely a 2017/2018-as

Balaicz Zoltán

Mol-
nár Ernõ

Bauer Borbálának,
Hunyadi Biankának

Zalai Titánok

Az avatás pillanata…

szezonban már az OB II-ben
versenyez majd. A szakmai
stáb nem változott, az új sze-
zont most is ve-
zetõedzõ irányításával,

és
jégkorong-edzõk

segédletével kezdik meg. Az
eseményre azonban egy igazi
meglepetéssel is készültek,
ugyanis bejelentették, hogy
ebben a szezonban a magyar
válogatott kiváló kapusa,

segíti majd a ka-
pusok felkészítését. Hetényi az
elsõ magyar játékos volt, aki a
finn profi ligában szerepelt.
Hét bajnoki címe mellett 76-
szoros válogatottnak is mond-
hatja magát. A kiváló kapus az
aktív pályafutását egy évre fel-
függesztette és Keszthelyen, az
agrártudományi egyetemen foly-
tatja tanulmányait, így kézen-
fekvõ volt számára, hogy Zala-
egerszegen vállal szerepet, ami-
nek a Titánok nagyon örültek.
Természetesen a jégen már
javában zajlik a munka, hiszen
hamarosan indul a bajnokság,
ami szeptember közepén kez-
dõdik, köztük a felnõtt OB II
is, amire talán sok zalaegersze-
gi és környékbeli lesz kíváncsi!

Forrás:

Csata Csaba
Koós

Tibor, Somorácz György Si-
mon Alfonz

Heté-
nyi Zoltán

Balaicz Zoltán - Facebook

Felújítások Alsónemesapátiban
Megszépül, megújul

a
játszó udvara, az iskola vizes
blokkja, s a harangláb és a kör-
nyezetében lévõ fából készült
kereszt is.

A harangláb felújításának
kivitelezõje a

. A forrást
biztosí-

totta. Heraklith szigetelõanyag-
gal készül a felújítás. Köszönik
a támogatást a

-nek.
Az augusztus ötödiki közös-

ségi munka eredményeként
megszépült a Maci óvoda ke-
rítése Alsónemesapátiban.

Kösz, hogy segítesz! A pro-
jekt idõtartama: 2017.04.01-tõl
2017.11.31-ig. A támogatást az
Új Európa Alapítvány kurató-
riuma biztosítja. Célcsoport: 9-
12. osztályos gimnáziumi, kö-
zépiskolai tanulók (15-20 fõ).
Köszönet a Harangláb Kultu-

Alsó-
nemesapátiban Maci óvoda

Jagafa, Jagasics
Dezsõ Alsónemes-
apáti Önkormányzata

Knauf Insula-
tion Kft.

rális és Faluszépítõ Egyesület-
nek a szervezésért és a mun-
káért.

Köszönet a segítõknek:
Krápicz Lászlóné, Fábiánné
Simon Klára, Virághné Ujj
Ilona, Herczeg Attila, Póczak-
né Simon Rózsa, Magyar Zol-
tán, Galamb Beáta, Virágh
Bianka, Peresztegi Norbert,

Székelyné Krápicz Éva, Kisú-
ri Dániel, Virágh Vivien, dr.
Kremznerné André Ildikó

Balogh Barbara,
Bohár Péter, Nunkovics Móni-
ka.

ve-
zetõ óvónõ,

A felújítás elõmunkálatait a
helyi önkormányzat biztosítot-
ta. Folyamatosan szépülõ, vi-
dám környezetben várják a le-
endõ óvodásokat.A harangláb sem maradt ki…

Festik a kerítést.
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A tûzõ nyári melegben de-
lelõre járt a nap augusztus 14-
én hétfõn, amikor népes brin-
gás társasággal megérkezett

, Zalaeger-
szeg és térsége országgyûlési
képviselõje, miniszteri biztos. A
„Beletekerünk a jövõbe, mert
nálunk az innováció vezet” cím-
mel Zalalövõn megkezdett ke-
rékpáros körútján végigteker az
egész választókörzetén, s min-
den településen fogadják a pol-
gármesterek és a helyi elöl-
járók.

A zalalövõi kezdet óta ez a
túra már az ötödik kerékpáros
nap volt. A parlamenti munka
szeptember 18-i kezdetéig foly-
tatódik a kerekezés, s késõbb az
õsz során, de legkésõbb tavasz-
szal minden településre sor
kerül.

– Minden hétfõn délelõtt öt-
hat településre ellátogatok, sze-
retném kerékpáron meglátogat-
ni a választókörzetemhez tarto-
zó 76 települést. Tudatosan vá-
lasztottuk a hétfõi napot, hiszen
ilyenkor nincs más rendezvény,
amellyel ütközne, s eddig még
minden polgármesterrel talál-
kozhattam. A kerékpározás al-
kalmas arra, hogy a polgármes-

Kis-
páliba Vigh László

Vigh László kerékpárral járja be a választókörzetét
A képviselõ ezúttal Kispáliba érkezett

ter megmutas-
sa mindazokat
a létesítménye-
ket, épületeket,
utcákat, amelye-
ket autóból nem
úgy lehet látni…
Így kötetlen be-
szélgetések so-
rán más szem-
szögbõl, jobban
megismerhetem
a hozzám tar-
tozó települése-
ket. Ez egyéb-
ként egy orszá-
gos kezdemé-
nyezés, amelyet
elindítottam, s
a facebook-ra
feltöltött képeinkre nagyon so-
kan reagálnak – osztotta meg
velünk Vigh László, hozzátéve,
hogy a sportos, egészséges élet-
mód népszerûsítése is az akció
fontos eleme.

– Tulajdonképpen sajátos fo-
gadóóráknak is nevezhetjük
ezeket az alkalmakat, hiszen
igyekszem legalább egy-egy órát
eltölteni egy településen, me-

– Milyen tapasztalatokat le-
het megfogalmazni az eddigi
napok után?

lyet táblától tábláig beszélgetés-
sel töltünk, s szóba kerülnek a
települések gondjai, fejleszté-
sekkel kapcsolatos kérdései.

Kispáliban
polgármester fogadta

Vigh Lászlót.
– Napi kapcsolatban állunk

képviselõ úrral, így ismeri a
településünk helyzetét. Az ifjú-
sági klub avatása óta, amikor
utoljára nálunk járt, több fej-
lesztés is történt, így most meg-
mutathattuk a közösségi kertet,

Horváth Zsu-
zsanna

a sztreetball kosárlabdapályát, a
kemence körüli fejlesztéseket, a
köztéri bútorokat, amelyeket
mind pályázatból sikerül meg-
valósítani. Egyúttal beszélhet-
tünk a „vonalas létesítmények”,
az útjaink és a járdáink álla-
potáról, amelyek felújításra szo-
rulnak, ám még nem sikerült rá
pályázati forrást találni, s a falu-
ház felújítás is várat magára –
fogalmazta meg Horváth Zsu-
zsanna.

Kép és szöveg: Farsang Lajos

Kispáliban jelentõs méretûre duzzadt a kerékpáros csapat.

Folytatódik a német-magyar
barátság és

települések között, mely
már kb. 25 éve kezdõdött. Az
idén újra a magyarok látogattak

, s egy pár napot
együtt töltöttek német barátaik-
kal. Az összeszokott kis csapat,
hogy ne legyen fárasztó az út,
pihenõt tartott, de ezúttal

Egervár Bettenhau-
sen

Türingiába

Baráti látogatás Németországban
Ausztriát vette célba. Az esõs
idõjárás ellenére is mindenki
nagyon élvezte és

mesebeli hangulatát,
és jó kedvvel fedezte fel a váro-
sok nevezetességeit. A csapat
hangulatát megalapozta a más-
fél napos kitérõ, hiszen olyan
helyeken jártunk, amelyeket
már a tanulmányaink során
megismerhettünk, most pedig
saját szemünkkel is láthattuk,
hogy hol töltötte idejét , ha
pihenésre, illetve nyugalomra
volt szüksége. Láthattuk a csá-
szári család fürdõhelyét és azt a
cukrászdát, ahol annak idején
az uralkodó család tagjait szol-
gálták ki, most pedig bárki le-
ülhet és elfogyaszthat egy fi-
nom süteményt, ha a pénztár-
cája megengedi. Salzburg is sok
látnivalóval szolgált, de az idõ
rövidsége miatt csak
szülõházát és a város fölé ma-
gasodó várat tudta tervbe venni
a csoport, s vidáman folytatta
az utat Németország felé.

Mindkét fél izgatottan várta
a találkozást. Az elsõ este éjfélig
tartó beszélgetéssel telt, hiszen
sok mondanivalója volt min-
denkinek.

A program az idei évben
nem volt zsúfolt, de mégis tar-
talmas. Idegenvezetõi kísérettel
bebarangoltuk köz-

Bad Ischl
Salzburg

Sisi

Mozart

Meiningen

pontját, s megnéztük az Eliza-
bet várkastélyt. Másnap megte-
kintettük a német történelem
egyik legfontosabb idõszakát
bemutató, a hajdani NSZK és
NDK határán található

múzeumot. A „Point
Alpha” a hidegháború idején a
„legforróbb pontnak” bizonyult
és az amerikaiak legfontosabb
megfigyelõpontja volt egészen
1989-ig. Most egy emlékhely,
egy múzeum, amely bemutatja
az egykori amerikai hadsereg
épületeit, felszerelését a hes-
seni oldalon. A thüringiai ol-
dalon pedig az NDK határrend-
jét és a katonai határrendsze-
reket mutatja be.

„Point
Alpha”

Dermbachban

Kaltennord-
heimbe Rhönbrauerei
Dittmar

Stedtlingenben

Szermjagin Marianna

finomabbnál
finomabb süteményekkel, kávé-
val és teával vártak bennünket.
Miután kipihentük magunkat,
megtekintettük a falu templo-
mát, s elindultunk egy sokkal
lazítóbb programra,

, ahol a „
” sörfõzde megtekinté-

sének a fénypontja a helyi sör
különlegesség kóstolója volt.

egy kellemes ze-
nés esttel fejezõdött be a nap.
Az ízletes vacsora, a zene és az
egész estét betöltõ tánc kitûnõ
hangulatot eredményezett, amely
másnap még a hazafelé vezetõ
utunkat is megszépítette.

A búcsú pillanata…

A kapcsolat folytatódik.
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A Zalai innovatív foglalkoz-
tatási paktum megvalósítása
elnevezésû projekt a

, a
a

a

illetve a foglalkoztatás-
fejlesztésben érintett helyi,
megyei szereplõk együttmû-
ködésével valósul meg.

A munkaerõpiaci program
célja az adott térségben mun-
kát vállalni szándékozó, állás-
keresõ hátrányos helyzetû sze-
mélyek, közfoglalkoztatottak
és inaktívak foglalkoztatható-
ságának javítása.

A paktum területi hatálya
az egész megyére kiterjed,
kivéve Zalaegerszeg és Nagy-
kanizsa Megyei Jogú Városok-
ban lakcímmel rendelkezõ
személyekre.

A munkaerõpiaci prog-
rammal kapcsolatos ügyek-

Zala
Megyei Önkormányzat Za-
la Megyei Kormányhivatal,
Zala Megyei Vállalkozásfej-
lesztési Alapítvány, Zala
Megyei Területfejlesztési Ügy-
nökség Közhasznú Nonprofit
Kft.,

A támogatott foglalkoztatásra folyamatosan pályáznak a munkaadók

ben a Zala Megyei Kor-
mányhivatal Társadalombiz-
tosítási és Foglalkoztatási Fõ-
osztálya jár el, szorosan
együttmûködve a járási hiva-
talokkal.

A célcsoport támogatásá-
hoz kapcsolódó programrész
2017. június 20-án kezdõ-
dött meg az elsõ képzésbe
vonással. A képzési támogatás
megítélésénél kiemelt szere-
pet kapnak a paktum szerin-
ti keresleten alapuló kép-
zések.

Az elmúlt idõszakban 41
fõt vontunk a programba,
amelybõl 33 fõ támogatott
foglalkoztatásban, 1 fõ kép-
zésben, 7 fõ pedig munka-
erõpiaci szolgáltatásban vesz
részt.

A nyári idõszakot köve-
tõen szeptemberben további
képzések indulása várható. A
támogatott foglalkoztatásra
pedig folyamatosan pályáznak
a munkaadók.

A partnerség együttmû-
ködésének köszönhetõen szé-
leskörû tájékoztatást kapnak a
program leendõ résztvevõi,
aminek a hatása már érzõdik a
Járási Hivatalok foglalkoztatá-
si osztályain.

A különféle támogatások
hosszú távon segítik Zala me-
gye munkaerõpiaci helyzeté-
nek élénkítését, valamint elõ-
segítik a hatékony munkába
helyezést és a munkában tar-
tást, így jelentõsen hozzá-
járulnak a vállalkozások mun-
kaerõszükségletének kielégí-
téséhez.
-----------------------------------------------------------

ZALAI INNOVATÍV
FOGLALKOZTATÁSI

PAKTUM
MEGVALÓSÍTÁSA

Támogatás:
962,99 millió forint
Projektazonosító:

TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
www.zalapaktum.hu

Fotó: Mérksz IstvánFotó: Mérksz István

Szeptemberben további képzések indulása várható

HIRDETÉS

Észak-Nyugat Zala



11Észak-Nyugat Zala2017. augusztus

Ekler Elemér
Zalatáj Kiadó

Göcsej Nyomda Kft.

Kiadó-fõszerkesztõ:
Kiadja:

Szerkesztõségi ügyfélszolgálat:
8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. 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:

Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. • Tel./fax: (92) 316-783

Észak-Nyugat ZalaÉszak-Nyugat ZalaÉszak-Nyugat Zala
Kistérségi havilap

Vasboldogasszony

Zalaszentivánnal

If-
jabb Laska István

Zsuppán Béla

id. Jó-
zsa Imre id. Mazzag Jó-
zsef Pál Antal

id. Laska István

Babócs János, Horváth
Zoltán, Kocsis Béla
Szabó Ödön

sport-
egyesületének 30-ik évforduló-
ját ünnepelte augusztus 5-én a
helyi sportcentrumban. Ennél
még jelentõsebb múltat is
magáénak tudhat az egyesület,
hiszen 1962-tõl '69-ig létezett
már sportegyesület, ám a „kö-
zös tanácsi” idõben csak a köz-
ponti településen mûködhe-
tett sportklub.

A nap során két mérkõzést
is játszottak a vasboldogasszo-
nyi sportolók. Az U16-os csa-
pat csapott
össze, míg a 2 fõ kivételével
felállt 1998-99 évi városkör-
nyéki IV. bajnokcsapat a jelen-
legi csapattal játszott öröm-
játékot.

A megemlékezésen mind-
két – a 30 és az 55 éves – év-
fordulóról megemlékeztek.

, az 1987-ben
alapított sportkör elnöke és
idõsebb alapító
köszöntötte a megjelenteket,
majd elismeréseket adtak át.

Az 1987-ben alapított csa-
pat játékosai emlékplakettet
vehettek át. A vezetõség okle-
velet adományozott az alapító
elnökség tagjainak. Az

elnök,
és elnökhelyet-

tesek, gaz-
dasági vezetõ, s id. Zsuppán
Béla,

, valamint
elnökségi tagok

alkotta vezetõségbõl már töb-
ben nem lehetnek az ünnep-
lõkkel, õket posztumusz elis-
merésben részesítette a klub
vezetõsége.

Természetesen az 1962-es
csapat megjelent tagjai is em-

Megünnepelték a sikeres múltat
30 éves a Vasboldogasszonyi Sportegyesület

lékplakettet vehettek át a je-
lenlegi elnökségtõl.

Mivel id. Zsuppán Béla és
Kocsis Béla az 55 és 30 éve ala-
pított egyesület munkájában is
részt vett, egy-egy üvegplaszti-
kát kapott emlékül. Id. Zsuppán
Béla érdemeit külön méltatta
ifj. Laska István, kiemelve, hogy
õ indítványozta a '87-ben az
egyesület ismételt megalapítá-
sát, majd 2005-ig edzõként szer-
vezte és irányította a csapatot,
majd „A falu sportjáért tett
sokéves munkáért” felirattal
ellátott üvegplakettet adta át a
sportszakembernek.

A volt nõi csapat tagjai
emléklapot vehettek át, csak-
úgy, mint azok a korábbi elnö-
kök, sportszakemberek, edzõk,
akik az évek során dolgoztak a
csapatért.

Az ünnepségen megemlé-
keztek a múlt eredményeirõl.
Így a 1998-99 évi városkörnyé-
ki IV. osztályban bajnoki címet

elért vasboldogasszonyi csapat
18 tagja is emléklapot kapott.
A csapat egyébként – amely-
nek a jelenlegi elnök ifj. Laska
István is a játékosa volt – ugyan-
ebben a két évben a kiírt
kupát is megnyerte.

A 2005-2006-os szezonban
a városkörnyéki II. osztályban
az elsõ csapat, s a liga bajnok-
ságban a tartalék csapat is má-
sodik helyezést ért el. A tarta-
lék csapat 2006-2007-ben a
városkörnyék II-ben a ligában
megnyerte a bajnoki címet.
2008-2009-ben a megyei IV.
osztály zalaegerszegi csoport-
jában a felnõtt és az ifi csapat
is harmadik helyezést ért el.
2009-2010-ben a megyei III-
ban Vasboldogasszony felnõtt
csapata Kávás mögött a máso-
dik helyezést érte el. Egyetlen
mérkõzésen múlt a bajnoki
cím… Mivel Kávás nem vállalta,
így Vasboldogasszony jutott fel
a megyei II-ik osztályba, amely-
ben a 2014-2015-ös szezonig
játszott a csapat, amely jelen-
leg a megyei III. északi cso-
portjában vívja a mérkõzéseit.

Az elnökség döntése alap-
ján díjazásban részesült

, a legtöbb mérkõzésen
szereplõ helyi, és

, a legtöbb mérkõzésen sze-
replõ nem helyi játékos, vala-

Nagy
Zsolt

Banitz Lász-
ló

mint Kocsis Béla a legidõsebb,
pályára lépett játékos.

Pongrácz Ernõné Bori és
Karcsics János az egyesületért
végzett munkájáért érdemelt
elismerést, továbbá szintén a
támogató munkájáért érde-
melt posztumusz elismerést
Kocsis Attila.

A sportkör vezetése üveg-
plasztikát adományozott az
önkormányzatnak köszönete
jeléül az 1987-tõl mostanáig
eltelt idõszakban való támoga-
tásért, a korábbi képviselõ-tes-
tületek munkáját is elismerve.

A rendezõk végül babgu-
lyással, vacsorával és itallal, ze-
nével látták vendégül a meg-
jelenteket a Vasboldogasszony
önkormányzata és a Tarr Kft.
által támogatott rendezvényen.

Ifj. Laska István sportköri
elnök lapunknak elmondta,
hogy a csapat mûködésének a
létesítményi hátterérõl is gon-
doskodik a vezetõség. A TAO
pályázaton 2011 óta részt vesz-
nek, fejlesztik a létesítményt
és gyarapítják a sportfelszere-
léseket. Megvalósult a részle-
ges pályavilágítás, befejezõdött
a pálya körüli korlát építése,
valamint közösségi helyiség és
szertár jött létre a régi poli-
technikai mûhely épületében.

(Farsang)

Múlt, jelen, jövõ…
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H-Kontakt Group Kft. / Horváth József
8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3
(Göcsej Üzletház 1. emelet) Tel: 06-30-9373-789
Web: www.cashbank.hu • www.ingatlanhirdeto.com

AKCIÓ!AKCIÓ!

HITEL, BIZTOSÍTÁS, INGATLAN
19 év szakmai tapasztalattal

• Ingatlan hirdetésfelvétel 92 ingatlanos weblapra!

elsõ negyedéves díját ajándékba adjuk a kupon felmutatójának!elsõ negyedéves díját ajándékba adjuk a kupon felmutatójának!

Újonnan, nálunk kötött

lakásbiztosításának

Újonnan, nálunk kötött

lakásbiztosításának

•

•

•

Személyi kölcsönök, 75 éves életkorig, minimálbértõl,
vállalkozóknak, õstermelõknek is. Készpénzben kapott fizetés,
meglevõ hitel nem akadály. Adósságrendezésre is!
Lakáshitelek, felújítási hitelek, induló banki költségek
nélkül is. Adósságrendezés. CSOK ügyintézés.
28 biztosító társaság kínálata egy helyen: lakás,- kötelezõ
gépjármû,- casco,- utas,- élet,- baleset,- nyugdíj,- vállalkozói,
- mezõgazdasági, ipari biztosítások.
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• • •Bérfõzés Kereskedelmi fõzés Palackozás

A fõzési díj szeszadóval együtt 1600 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

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Lenti termálfürdõ:

„MARADANDÓ ÉLMÉNYEKET KÍNÁL”

Lenti termálfürdõ:

„MARADANDÓ ÉLMÉNYEKET KÍNÁL”

Lenti termálfürdõ
Tel: 0692/351-320, furdo@lenti.hu, www.lentifurdo.hu

Lubics Szilvia zalai hosszútávfutó és
ultramaratonista, aki idén az USA-ban

a „Badwater” ultrafutó versenyen
legyõzte a „Halál-völgyét”,

a Lenti Termálfürdõt
választotta.

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

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

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!


