XIII. évfolyam 9. szám
2012. szeptember
Kistérségi havilap

Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása támogatásával

Országos tûzoltóverseny Zalaszentivánon
meg az országos kismotorfecskendõ-szerelési bajnokság zárófutamát. A versengés célja,
hogy az ország tûzvédelmét
alkotó hivatásos-, önkéntes- és

létesítményi tûzoltóságok és
önkéntes tûzoltó egyesületek
csapatai versenyszerû körülmények között mérhessék
(Folytatás a 2. oldalon)

Felújított keresztek Vöcköndön
A házigazda szentivániak kezdték a versengést.
Tûzoltónap elnevezésû programjukkal tavaly már szervezési erõpróbát tartottak a Zalaszentiváni Önkéntes Tûzoltó
Egyesület tagjai, akik a sike-

reken felbuzdulva idén a Zalaegerszegi Hivatásos Tûzoltó
Parancsnoksággal
közösen
szeptember 29-én a zalaszentiváni sportpályán rendezték

Vöckönd hét feszülete újult meg.
Meghívott vendégek, polgármesterek, hívõk jelenlétében tartották szeptember 29én Vöcköndön a közelmúltban
felújított kõkeresztek újjáavatási ünnepségét. A kereszteket

Õsszel induló kedvezményes
tanfolyamok a KISOSZ-nál:
- Szakács
- Pincér
- Vendéglátó eladó
- Élelmiszer- és vegyi áru eladó
- Kereskedõ boltvezetõ
Érdeklõdni: KISOSZ Zalaegerszeg, Eötvös u. 22.
Tel.: 92/313-465, e-mail: zala@kisosz.t-online.hu
Ny.sz.:20-0229-05

az 1800-as évek végén, az
1900-as évek elején közösségi összefogás eredményeképp
emelték, ahogy 1866-ban a
birtokosok által hegytetõre
(Folytatás a 2. oldalon)

AKÁC, TÖLGY, CSERTÖLGY
1,7 m3-es kalodás,

kályhakész tûzifa
házhoz szállítva
megrendelhetõ a

kemendollári
fafeldolgozóban

Érdeklõdni: 30/901-97-97
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Országos tûzoltóverseny Zalaszentivánon
(Folytatás az 1. oldalról)
össze felkészültségüket. Gyakorlatban mindez a szivattyú,
tömlõk összeszerelését, két
tömlõvel célhoz futást, majd
két tízliteres tartály vízsugárral
feltöltését jelentette a lehetõ
legrövidebb idõ alatt. A második zalai fordulóra az ország
32 településérõl érkeztek csapatok, de Baja, Debrecen és
Püspökladány mellett az osztrák Wallendorf is nevezett.
Több helyrõl érkezett két vagy
három csoport, így két pályán
negyven csapat 56 futamban
állt rajthoz.
A bajnokság eredményhirdetésén a díjakat a versenysorozat fõvédnöke, Bérczi László
tûzoltó dandártábornok, a BM
Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság Országos Tûzoltósági fõfelügyelõje adta át. A
nyolcadik és egyben zárófordulóban „retro” kategóriában
az elsõ helyet az Újbuda HTP,
a másodikat Zalaegerszeg
HTP, a harmadikat pedig Kaba
ÖTE érte el. „Modern” kategóriában az elsõ helyezett Debrecen HTP, a második Zala-

egerszeg HTP, a harmadik pedig Újbuda HTP lett. A nõk
versenyében elsõ helyen az
Alsópáhok ÖTE végzett, õket a
RÁ-KOK csapata követte, a
harmadik helyen a Kaba ÖTE
zárt. Az összesített eredmények alapján mindhárom kategóriában kihirdették a II.
országos kismotorfecskendõszerelési bajnokság eredményeit, kategóriánként az elsõ
tíz helyezett csapat okleveleket vehetett át, az elsõ három
helyezett érmekkel és kupákkal gazdagodott.
Pozsogár Andrea, a házigazda Zalaszentiváni ÖTE elnöke elárulta, sokat készültek
a négyszáz versenyzõt megmozgató megmérettetésre, mindenkinek megvolt a feladata, a
két versenypályánál segédkezésben, fõzésnél, étkeztetésnél, és mindemellett természetesen két csapatukkal a retro
kategóriában is rajthoz álltak.
A versengésben megfáradt
lánglovagok este Pulzus bállal
pihenték ki a bajnokság fáradalmait.
Pataki Balázs

A 2012. évi bajnokság dobogósai:
RETRO kategória: 1. XI.ker HTP Újbuda, 2. Vál ÖTE, 3. Zalaegerszeg HTP. MODERN kategória: 1. Debrecen HTP, 2.
Zalaegerszeg HTP, 3. XI.ker HTP Újbuda. NÕI kategória: 1. Kaba ÖTE, 2. Alsópáhok ÖTE, 3. Becsehely ÖTE.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465
e-mail: zalataj@zelkanet.hu

Tudósítókat keresünk!
Várjuk mindazok jelentkezését a megye területérõl,
akik szívesen tudósítanának a településükön
történt eseményekrõl lapjainkba:
Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Lenti és Vidéke,
Zalalövõ és Környéke, Közép-Zala,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd
Jelentkezés:
Tel.: 92/596-936 (8-16 óráig), fax: 92/596-937,
e-mail: zalataj@zelkanet.hu

A megyeszékhely modern kategóriás csapata ezüsttel zárt.

Felújított keresztek Vöcköndön
(Folytatás az 1. oldalról)
épített feszület is. A településen hét kereszt található, melyeket közel 726 ezer forintos
támogatásból a Leader-program keretében újítottak fel.
Felszentelésüket a temetõben
található feszületnél jelképesen Sömenek István érseki
tanácsos végezte, aki beszédében ismertette a kereszt szimbólum jelentését, szerepét. A
megjelenteket a Göcsej Hegyhát Leader Csoport nevében
Köcse Tibor elnökségi tag köszöntötte, aki méltatta a keresztek jelentõségét. Az ünnepi mûsorban Horváth Marianna Reményik Sándor versét
szavalta el, Buzás Krisztina
Ave Maria énekével tette ünnepélyessé az avatást.
– Egy olyan felújításon vagyunk túl, amilyenre már régóta vágytunk. Több mint két

éve megfogalmazódott bennünk a gondolat, hogy a település több pontján található kõkeresztek, valamint itt a helyszínen lévõ fakereszt és egy
emlékmû megújuljon. Ezen kereszteket az idõjárás viszontagságai megviselték, helyreállításuk az épített örökség megõrzése érdekében szükségessé vált. A magántulajdonban lévõ feszületek helyreállítását a tulajdonosokkal
együttmûködve végeztettük.
Az önkormányzat teljes támogatást nyert a felújításra, a
kivitelezési munkákat Lisztes
Csaba kemendollári vállalkozó
végezte – szólt a jelenlévõkhöz Kiss József, Vöckönd polgármestere.
-pbA www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.

Hónaptól hónapig…
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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!

S.O.S.

Ha Önnek svájci frank vagy más valutaalapú lakáskölcsöne van
és nehezen tudja fizetni a megemelkedett havi törlesztõrészletet,
vegye igénybe az állami ÁFG támogatást! Már csak 4 hónap!
Ingyenes szaktanácsadás !
Tel.: 06-20-336 5202
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Nagypáli hírmorzsák
Nemrégiben tájékozódó látogatást tettek – az igazgató
vezetésével – a Fõvárosi Szociális Otthon munkatársai Nagypáliban. Az egynapos vizit során ismerkedtek Nagypáli megújuló energiás és öko rendszereivel. Megtekintették a már
mûködõ logisztikai helyeket,
valamint kirándulást tettek a
településen és környékén. A
látogatás végén a polgármestert felkérték egy nagyobb
létszámú budapesti rendezvény elõadójának, a Nagypáli falu fejlesztési szisztéma
témájában.
*
A nagypáli körjegyzõség
személyi állománya külföldi
szakemberrel bõvült átmenetileg, hiszen az egyik pénzügyi
munkahelyen a Kartuni Egyetem (Szudán állam fõvárosának állami egyeteme) informatikai tanszékének vezetõje, dr.
Gessmersid Ibrahim Mohamed erõsítette ideiglenesen a
szakmai gárdát. A magyarul jól
beszélõ professzor jól érezte
magát a körjegyzõség dolgozóinak társaságában (1. fotó).
*
A szaud-arábiai gazdasági
delegáció tagjai háromnapos
zalai látogatáson vettek részt,
melynek keretében a Nagypáli
Fejlesztési Övezet Kft. szervezésében ismerkedtek Nagypáli
és térsége agrár és ipari befektetési lehetõségeivel. Az Innovációs Centrumban Louch Nikoletta vezetõ projektme-

nedzser ismertette egy logisztikai technológiai park programját. Az ezt követõ helyszíni
látogatásokon többek között a
nagypáli brojler csirke üzem
telephelyét mutatta be Seffner
Zoltán tulajdonos. Elõtte a
Hytech technológiájú gyümölcstermesztési rendszerrel
az Alma 2000 Kft. ügyvezetõje, Farkas Ervin segítségével
ismerkedtek. A látogatási program végén a további együttmûködésrõl Köcse Tibor polgármester, Csiszár Károly önkormányzati képviselõ és az NFÖ
Kft. ügyvezetõje tárgyalt. A tárgyaló felek megegyeztek a folytatást illetõen (2. fotó).
*
Nagypáli önkormányzatának tulajdonában lévõ Arany
János és Mátyás király utca
teljes út- vízelvezetési rendszerén és járdáján felújítást végeznek. A rövidesen megújuló
utcákban megszûnnek a vízelvezetõ árkok, helyettük útszegély folyókák készülnek. A
két rétegben aszfaltozott út
mellett folyókákkal ellátott térkövezett járda épül. Természetesen egy egységes utcafásítás
is hozzátartozik a projekthez.
Ez a program a falu közterületeinek komplex felújításának
II. üteme. A falucentrum munkálatai rövidesen befejezõdnek. Már a led-es közvilágítás
is próbaüzem alatt van, így
energiatakarékos módon nõ az
önkormányzati épületek biztonsága (3. fotó).
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Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

2

3

Kisboldogasszony palástjában
Alibánfa búcsúnapja
Eleink valamit nagyon tudtak, megfigyeléseiket pediglen ránk hagyományozták. S pár évtized múlva, mikor
õk már nem e földön vándorolnak,
az utókor igazat ad
nekik. Kisboldogaszszony
ünnepén,
Szûz Mária születésének napján a fecskék összegyûlnek, s
megkezdik vándorútjukat, délre költöznek.
Szeptember 9-én, a reggeli
órákban Alibánfát három-négy
fecskeraj csivitelése ébresztette. A községben e napon tartották a templom- és falu nyilvános búcsúnapját. Az ünnepi
szentmise délelõtt 11 órakor
kezdõdött a templomkertben
felállított tábori oltárnál. Sömenek István lelkipásztor (képünkön) szentbeszédében arról szólt a jelenlévõkhöz, hogy

bátran forduljanak Égi Édesanyánkhoz, mert Kisboldogasszony palástjában mindenki
számára van hely. Bizalommal
forduljanak ügyes-bajos kéréseikkel hozzá; s imádságuk
meghallgatásra talál.
A
búcsúi
focimeccsen
Csonkahegyhát csapatát fogadták, és hatalmas küzdelemben 1-0-ra nyertek az alibánfai
focisták.
H.L.
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Elismerték munkájukat
Megyenapi díjátadás Zalaváron
Az elmúlt évekhez hasonlóan Zalaváron tartotta
ünnepi közgyûlését a Zala Megyei
Önkormányzat. A
két éve felavatott
Millenniumi Emlékmûben szeptember 8-án az
Öveges József ÁMK
Katicák és a Vadkörtefa csoportjának énekével kezdõdött az ünnepség. Manninger Je- Az idei kitüntetettek a közgyûlés elnökével.
nõ, a Zala Megyei Közgyûlés ránk megyei gazdaságfejleszelnöke köszöntötte az egybe- tésben. Fontos lehetõséget rejgyûlteket, beszédében megem- tenek Zala kedvezõ turisztikai
lékezett a megye nagyjáról, az adottságai, ezek kihasználásáépületet tervezõ Makovecz ban városaink élen járnak.
Imrérõl, akinek munkásságát 2014-2020 között az uniós forkét éve díszpolgári címmel is- rások hatékony lehívása, memerték el. „Csak a munka fejti gyei gazdaságfejlesztési terv kiki, csak az tartja fel a testnek dolgozása a cél. Az egészségtués léleknek erejét, csak munka rizmus fontos húzóágazat, az
tesz hasznossá magunk és pol- ipari tengelyre épülhet a felsõgártársainkra nézve” – idézett oktatási szakképzés, támogata haza bölcsétõl, Deák Ferenctõl, akinek szavait útmutatásul
állította a jelenlévõk elé. Beszédében kiemelte az önkormányzatok fontosságát, amelyeknek az aprófalvas Zalában
A zalaszentiváni Tõzike
az átalakult állami és közigazgatási rendszerben is minden- Népdalkörnek mozgalmas volt
ütt van létjogosultsága. A já- az augusztus. A hónap elején,
rások kisebb városai közpon- 03-08-ig Erdélybe kirándultak
tilag erõsödhetnek, a közpon- Kovács Andi szervezésével. Fátosítás célja, hogy az ügyinté- rasztó volt az út, de megérte,
zés közelebb, „járásnyira” ke- mert nagyon szép vidékeken
rüljön az emberekhez. A me- jártak, és sok emlékkel tértek
gyei önkormányzat szerepe haza.
megváltozott, intézményátadáAugusztus 25-én Gellénhások történtek, de a kisebb hi- zán a „Szépkorúak III. Regivatal pénzügyi tartozások nél- onális Mûvészeti Találkozóján
kül és a megye életét továbbra vettek részt. Népi játék kategóis befolyásolva mûködik tovább.
riában „Kiemelkedõ” teljesít– A fejlett nyugat-dunántúli ményt nyújtottak. Versmonrégió részeként jelentõs a le- dásban Sáfárné Király Anna
maradás a másik két megyéhez Klára „Dicséretes” elismerést
képest, így komoly munka vár kapott.

juk a vidékfejlesztés falumegtartó tényezõit is. Horvátország uniós tagsága új lehetõségeket nyújt, a letenyei logisztikai központ átadása bizakodásra ad okot. Rengeteg munka vár ránk, melyben a megyében élõ emberek tudására,
munkájára, képzettségére, emberi kvalitására tudunk támaszkodni. A mai ünnepségen
köszöntjük azokat az embere-

2012. szeptember
ket, akik példamutató tevékenységükkel, munkájukkal elérték, hogy az elmúlt években különös figyelem irányuljon rájuk
– összegzett Manninger Jenõ.
A közgyûlés elnöke ezt követõen átadta a munkájukban,
hivatásukban kiemelkedõt nyújtók elismerését. Idén dr. Lubics Szilvia fogorvos, hoszszútávfutó kapta a Zala Megye
Díszpolgára kitüntetõ címet,
aki kitartásával, elkötelezettségével, hosszútávfutásban elért hazai és nemzetközi szintû kimagasló eredményeivel, valamint
a sportágban végzett kiváló teljesítményével járult hozzá a megye jó hírének növeléséhez.
Az eseményt ifj. Horváth
Károly és zenekara, valamint
Jandovics Viktória és Salamon Attila mûsora tette ünnepélyessé.
Lapunk megjelenési körzetében kitüntetést kapott:
Zala Megye Közszolgálatáért Díj: Zalaszentiváni Önkéntes Tûzoltó Egyesület
A kitüntetettek teljes névsora olvasható honlapunkon –
www.zalatajkiado.hu – az „Elismerték munkájukat” címmel
szereplõ cikkünkben.
Pataki Balázs

Aktív volt a Tõzike…
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Értékteremtõ munkák Kemendolláron
Önzetlen összefogással újítják fel faluházukat
Nagy múltra tekint vissza a
most faluházként funkcionáló
épület Kemendolláron. Korábban gazdasági központként,
középbirtokos család lakhelyeként is szolgált az épület, melyen 1945 után jelentõs átalakítás történt. A kiskastély jellegbõl akkor két-két tanteremmel,
szolgálati lakással iskola jött
létre. Késõbb az egyik lakás
óvodává alakult, majd a nyolcvanas évek végén az épület új
tetõt kapott, és tíz évvel ezelõtt egy máig is tartó megújulás kezdõdött. Elõször az
ablakokat cserélték ki, teraszt
építettek, az óvoda helyén
helytörténeti kiállítás nyílt. A
belsõ felújításoknak köszönhetõen létrejött a könyvtári tér,
az elõadóterem, a nagyterem,
átalakult a kazánház és a vizesblokk.
– Meggyõzõdésem, hogy nehéz évek következnek, de azt
szeretnénk, hogy mindennek
legyen meg a gazdája, legyen
felelõse és emellett a lakosságnak minél magasabb szintû
szolgáltatást kívánunk nyújtani. A falugondnoki szolgálat
igyekszik mindenkin segíteni,
és a nyugdíjasok városba jutása, vagy az óvodások szállítása
is mindennapos feladat. Nagy
a belterület, nekünk itt mindenbõl több van. Közösségi
épületbõl több van, mint négy
a jegyzõségi településeknek
összesen, iskolából hárommal,
temetõbõl két nagy területen
fekvõvel is rendelkezünk. Ezeket mind rendben kell tartani,
amihez elengedhetetlen a
lakosság önzetlen segítsége. A

közterületeket folyamatosan
rendezzük, az információhoz
jutást, elektronikus ügyintézést a teleház vezetõje segíti.
Kívülrõl jövõ hasznos tanácsokat adnak az évközbeni elõadások, melyekbõl már száznál is
többet jegyezhet a hallgatóság.
Ezeknek a szolgáltatásoknak a
költségét a jövõben történõ
változások miatt már nem
bírjuk. Arra szeretném felkészíteni a közösségünket, hogy
a dolgoknak akkor is mûködniük kell, ha nem tudunk „három és fél embert” fõállásban
foglalkoztatni – fejtette ki Koronczi László polgármester.
Kemendolláron több minden készült pályázati támogatásból, önkormányzati ráfordítással, adófizetõk pénzébõl. A
közösségi terek felújítása, karbantartása falugondnok nélkül
is kiemelten fontos feladat. A
csökkenõ finanszírozás valószínûleg nem fedi be egy jó
karbantartó bérét, aki mellé
most is kell segítség. Szinte
biztos, hogy a hat órában foglalkoztatott mûvelõdési ház vezetõi illetve takarítónõi állás is
veszélyben forog. A mostani
idõszakot viszont arra szeretnék kihasználni, hogy gyökeres változások esetén se legyenek gondok. Így a jövõbeni átalakulással a beriasztott épület
egyes részei külön-külön kóddal nyílhatnának. Például ha
valaki horgászgyûlést szeretne
tartani, akkor megkapja hozzá
a nagyterem kulcsát, amihez
használhatja a hozzá tartozó
kistermet és a vizesblokkot is.
Aki könyvtárba szeretne men-

Ajándék miseruha

Nagy munkát végeznek a szorgos önkéntesek.
ni más kulcsot és azonosítót
kap, mint a tornára járó hölgyek.
– Ezt a formát megfelelõ elosztással ki lehet alakítani, az
épület rendelkezik a szükséges
funkciókkal, melyeket a lakosság megkap használatra, és vigyázni is fog rá. A következõ
hetekben is zajlik az épület
funkcionális használatának kiteljesítése, egy használatlan
épületrészt alakítunk át, ami
korábban az óvoda altatóhelyisége volt. Jelen állapotában
a feltöredezett beton alapú
mûanyagpadlós, három részes
helyiség három különbözõ
szintkülönbségû, kapcsolódik
hozzá egy tárolós padlásfeljáró
és egy felújításra szoruló fürdõszoba. Ezt a környezetet szeretnénk egy olyan közösségi
térré alakítani, hogy a civil
szervezetek közül az arra jogosultak céljaikra használhassák és emellett egy harmadik
évezrednek megfelelõ vizesblokk is kiépül – fejtette ki a
faluvezetõ.
Ezek a munkák jelentõs
költségekkel járnak, örömteli,
hogy többen önkéntes munkával segédkeztek az épület fel-

újításánál, többségük korábban a nagyterem felújítását, a
faluház kerítésjavítását is végigdolgozta. Az elmúlt ötven
év alatt átnedvesedtek a falak,
feltöredezett a beton, így a vakolat leverése, az aljzat felbontása elkerülhetetlen volt. A
friss nyugdíjasokból, önkéntes
tûzoltókból és önkormányzati
dolgozókból összeállt brigád
lelkesen végezte az olykor
nagy porral járó munkákat, így
a csempék leverését, ajtók kibontását, járólap és beton feltörését, szerelvények leszerelését. Az önkormányzat ezúton
is köszöni Illés Zoltán önkormányzati dolgozónak, Németh
Károly, Szabó István, Söjtör
Sándor, Grebenár József és
Pintyõke Lajos nyugdíjasoknak, valamint Farkas János,
Bojér László és Kozma Márton önkéntes tûzoltóknak áldozatos munkáját. A szakipari
munkákat szeptember végén
kezdték el, várhatóan novemberre készül el a megújult közösségi épület, melynek munkálatait egy tablón is megjelenítik.
Pataki Balázs
n
Hu

Egy család nagylelkû adományaként új – rózsaszín – miseruhával gazdagodott a nemesapáti-zalaszentiváni plébánia, amelyet az évközi XXV. vasárnapi szentmise
keretében szentelt és áldott meg Sömenek István lelkipásztor.
H.L.

– Bér- és kereskedelmi fõzés
– Palackozás
– Kis- és nagykereskedelmi
értékesítés
– Igény szerint cefrebeszállítás

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Telefon:
92/380-037, 30/3358-311

um

rik
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Nagylengyel
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Kistérségi társulási ülés Egerváron

A polgármesterek értékelték az elmúlt idõszakot.
Szeptember 6-án az elmúlt
idõszak történéseirõl és a következõ negyedév terveirõl
tanácskoztak Egerváron az
Észak-Nyugat Zalai Kistérségi
Társulás polgármesterei. Elsõ
napirendi pontként a legnagyobb tömeget vonzó rendezvény, a kistérségi Ifjúsági és
Kulturális Találkozó tapasztalatairól szólt az idei rendezõ
település, Vasboldogasszony
polgármestere, Mazzag Géza:
– Próbáltunk minden tekintetben eleget tenni a rendezésre való felkérésnek, szerencsére sok fellépõ csoport
érkezett, azonban a polgármesterek közül kevesen kísérték el õket. Harminc feletti fellépõt regisztráltunk, akiket a
falubeliekkel együtt vendégeltünk meg. Jó ötlet volt a programot együtt tartani a falunappal, ami úgy érezzük jól sikerült – fejtette ki a vasboldogasszonyi vezetõ.
Köcse Tibor, a társulás elnöke szintén elégedettségét fejezte ki, s hozzátette, a csoportok számára pályázatok szempontjából jó alkalom egy ilyen
rendezvény, ahol új ruháikat is
bemutathatják. A július eleji
forróságban mindkét – párhuzamosan zajló – programon
sok vendég volt.
A jelenlévõk egyhangúan
elfogadták a 2012. I. félévi teljesített költségvetést, majd a

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

következõ programokról esett
szó. Az idei kistérségi vers-,
mese- és prózamondó versenynek október 6-án 10 órakor
Zalaszentiván ad otthont. Az
elmúlt évekhez hasonlóan
idén is várják a települések
ajándékkönyveit, melyeket remélhetõleg minél több gyermeknek oszthat ki a szakmai
zsûri. Köcse Tibor beszámolt a
régóta érlelõdõ nagypáli pálinkafesztivál elõkészületeirõl,
melyet szakmai minõsítéssel,
fõzõbemutatóval
november

2012. szeptember
utolsó szombatján tartanak. A
fõzõsátorban bizonyára számos üst felsorakozik majd, az
érdeklõdõk pedig elõadásokon, bemutatókon fejleszthetik technológiájukat. Az év hátralevõ része hamar eltelik, így
szóba került már az egervári
térségi adventi vásár is, melynek támogatására Szijártó József polgármester tájékoztatása szerint sikeresen pályáztak a szervezõk, akik továbbra
is várják térségi kiállítók megjelenését az idei ezüstvasárnapon.
A társulás következõ ülését
novemberben tartják.
Pataki Balázs

2012. szeptember
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Terepgyakorlat és ismerkedés
Falugondnoki találkozó Nemesapátiban

Nemesapáti polgármestere rövid áttekintést nyújtott községe
életérõl.
A falugondnoki képzés
egyik állomásának adott otthont a gyönyörûen parkosított
közösségi ház Nemesapátiban,
szeptember 13-án. A leendõ falugondnokok a megye 600 fõ
alatti kistelepüléseirõl érkeztek, akik a községek zavartalan
mûködését segítik a jövõben.
– A falugondnoki szolgálat
a szociális ellátás része, egyfajta folyamatosság, melynek
végzéséhez mûködési engedély szükséges, több feltétel
teljesítése után. Feltétel például, hogy a falugondnok képzésen vegyen részt, amely 260
órából áll (180 óra elmélet és
80 óra gyakorlat). A zalai, gyõri
és a vasi képzés együtt folyik.
Ma itt a zalai résztvevõk terepgyakorlata történik – kaptuk a tájékoztatást a Zala Falvak Egyesületének titkárától,
Szeder-Kummer Máriától. – A
helyszínválasztásnál azért döntöttünk Nemesapáti mellett,
mivel e településen úgynevezett senior falugondnok látja el e feladatot Benkõ Jánosné
személyében, aki kiváló munkát végez. Az akkreditált képzés terepgyakorlata az általam
képviselt egyesület koordinálásával folyik, hat új falugondnok, Zalaszántó, Vindornyalak,
Szécsisziget, Kerkateskánd, Balatonmagyaród és Kerkaszentkirály falvakat érintve. A mai
alkalmon való részvétel a falugondnoki vizsgának feltétele.
A zalai hálózat sikeres építésében a Népjóléti Minisztérium és a Zalai Falvak Egyesülete a Zala Megyei Önkormányzat területfejlesztési osztályával közösen dolgozta ki a
szakmai, módszertani segítségnyújtást támogató szolgáltatásokat. Évek során több településen sikeresen mûködõ
falugondnoki szolgálat felöleli
a teleházakkal való együttmûködést épp úgy, mint a gépjármûbeszerzést, amely lehetõvé teszi a települések közötti
látogatást, beszerzési munkákat. E munkakör megoldás a

szociális
közmunkaprogram
megvalósításában is, a szûrõvizsgálatokra való szállításban,
a felvilágosításban, de kiterjed
a közmûvelõdési programokra is.
E terepgyakorlatot befogadó falu polgármestere, Gáspár
Zoltánné áttekintést adott községe nevének eredetérõl, múltjáról, adottságáról, a lakosság
összetételérõl, érintve a szociális ellátást és a nagyfokú munkanélküliséget, valamint a faluban mûködõ közösségi életet.
Ily módon bepillantást nyertünk az 540 fõs zsáktelepülés
mindennapjaiba, az itt folyó
mintaszerû falugondnoki mun-

ka eredményeibe, számos szépségével, elõnyeivel, problémájával és nehézségeivel együttvéve. Mint mondta, Nemesapátiban 1996 óta mûködik e szolgálat, melyet elsõként Szeglet
József látott el, majd 2001-ben
Benkõ Jánosné vett át és segíti
azóta is odaadó munkájával a
falu napi életét.
A polgármesteri ismertetõt követõen a település körjegyzõjének, Simon Margitnak a témához kapcsolódó
jogi vonatkozásokat magába
foglaló, „Egy kis település feladatai a szociális ellátások
területén” címû felvilágosító
elõadása gazdagította a képzés
perceit.
Ezt követõen a nemrég Kemény Bertalan falufejlesztési
díjjal kitüntetett Benkõ Jánosné tartott ismertetõt falugondnoki tevékenységérõl, aki kiemelte a falu vezetésének,
polgármesterének, összetartó
közösségének segítségét.
A tartalmas találkozás órái
érintették a falugondnoki munkavégzés támogatási rendszerét,
annak elõnyeit, valamint nehézségeit, kitérve a munkához
szükséges gépjármû meghibásodására, az üzemanyag drágulására is, amelyek befolyásolják a hatékony munkavégzést.
Török Irén

Keszthelyi kincskeresés

Keszthelyen rendezték meg
a Veszprémi Egyházmegyei
Családi Zarándoklatot, melyen Pethõhenyérõl, Alibánfáról és Alsónemesapátiból egyegy család képviselte a nemesapáti és a zalaszentiváni plébá-

niát. Az egyházmegye családjai
kincskeresésre érkeztek a Balaton-parti városba, amit a nap
folyamán meg is leltek; hiszen
életünk egyik kincse a család,
amit óvni és védeni kell.
H.L.

Fõzni jó!
Egyedül nem megy…
Az egész azzal kezdõdött, hogy tönkrement a tv
a nappaliban. Péter ezt a pillanatot várta. Végre vehet
egy nagyon nagy tv-t! Felesége, Nóra pedig úgy érezte, itt az ideje a designváltásnak a nappaliban. Azonban
mindenkinek más volt a
fontos, nem tudtak dönteni.
Ezért egy barátjuk ajánlására felhívtak, hogy találkozzunk, segítsek dönteni a
nappali átrendezésében.
Az elsõ 10 perc után átláttam a helyzetet. Nóra azt
szerette volna, hogy minél
szebb legyen, míg Péter egy
nagy tv-t és egy irodasarkot
akart magának. Olyannyira,
hogy egy pillanat alatt, késhegyre menõ vita közepébe
kerültem:
– Az szerinted ott jól fog
kinézni?!
– Ezt nem gondolod komolyan?!
Elõször kényelmetlenül
éreztem magam a családi vitában. Aztán rájöttem, hogy
ez a helyzet azért alakult ki,
mert csak olyan megoldásokban gondolkodnak, amiket lakberendezési áruházakban láttak. Ez pedig a lehetséges megoldásoknak az
elenyészõ része.
Van egy ötletem! – szakítottam félbe a vitát és felvázoltam a megoldást. Nóra és
Péter meglepõdött, hogy
ezt mégiscsak össze lehet
hozni, mert arra számítottak, hogy valakinek engednie kell az igényeibõl.
– Hol tudjuk ezt megvenni?
– Ezt egyedileg kell legyártani.
Egy olyan lakberendezés
tudja legyártani, amelynek
van gyártó üzeme, mint nekünk. Mert egyedül még nekünk sem megy!
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Szüreti felvonulás Egerváron

A program nem vesztett népszerûségébõl.
A szüreti felvonulás a rendszerváltás óta hagyományos
program Egerváron, melyet a
Solymossy-emléknappal együtt
szoktak rendezni. A településen a közelmúltban több más
pályázat mellett a szüreti felvonulás megrendezésére is beadványt nyújtottak be a LEADERcsoporthoz, melyre az Egervári TE nyert támogatást. A délután kettõkor indult menetben a hintón, a lovas szekereken az összes civil szervezet
képviseltette magát. A fiatal lányok magyaros ruhát, a fiúk és
felnõttek parasztgúnyát öltöttek. Egyik csoport harmonikával, másik hegedûszóval,
megint másik vidám énekkel
hirdette a falubeliek számára,
hogy a szüreti idõszakban járunk. Akik az utolsó kocsit el-

csípték, azok egy kis szüreti
nedût is kortyolhattak az erre
az alkalomra csapra vert hordóból. Az ünnepi menetet
népviseletbe öltözött leányok
és egy póniló vezették fel, a
feldíszített szekereken báró,
báróné, kisbíró integetett viszsza a kíváncsi tekinteteknek.
Felvetõdik a kérdés: hogy lesz
valakibõl kisbíró?
– Most vállaltam elõször ezt
a feladatot, sokáig bíztattak,
mert nehezen álltam kötélnek.
A ruhát többen állítottuk öszsze, és a szövegen is hárman
három napig dolgoztunk. A
dobolással nagyon jól állok, a
bajszomat nem sikerült megnöveszteni, így kicsit pótoltunk hozzá. A szüret hangulata
még friss, nemrég szüreteltünk otthon. Számomra a jó

bor kellemesen édes és nincs
utóíze – árulta el vidáman Selek
Ervin, az idén elõször vonuló
egervári kisbíró. A fõútvonalon
is haladó menet biztonságára a
helyi polgárõrség ügyelt.
A Pincedombon eközben
katonai gulyáságyúban fõtt a
szüreti étek, a felvonulásról
visszaérkezõket táncos est várta. A szüreti programhoz kapcsolódik a Solymossy-nap, de
idén a várnál zajló munkálatok
hátráltatták a kopjafa koszorúzását, mindeközben a faluközpontban már épül az új emlékpark is. A falu büszkeségérõl,
Solymossy László ornitológusról elnevezett díszkertet várhatóan jövõre adják át.

2012. szeptember
– Régóta nem nyert a település pályázatokat, így büszkék vagyunk arra, hogy ebben
az idõszakban több célra sikerült támogatást nyerni, egyik
ilyen az emlékpark kialakítása.
Az elmúlt egy évben a LEADER
és az MVH hivatalával együttmûködve nagyon sokat dolgoztunk a megvalósítási terven. A falu központjában padokkal körbevett térköves sétány és egy kivilágított, tíz méter átmérõjû csobogó szökõkút
fog kiépülni. A park fõ részén
Solymossy László mellszobra
kap helyet, a következõ években a megemlékezéseket már
ott fogjuk tartani – számolt be
Szijártó József polgármester.
Pataki Balázs
A
www.zalatajkiado.hu
képgalériájában további fotók
láthatók az eseményrõl.

Folytatják a fejlesztést

2
Szeptember 15-én adták át
Lakhegyen a felújított sportöltözõt. Mint Méhes Máté polgármester elmondta, már régóta szerették volna végrehajtani ezt a fejlesztést, de eddig
sikertelenek voltak a pályázatok. A közelmúltban azonban
nyerni tudtak, így nekiállhattak a munkának. Az elmúlt 2
hónap alatt teljesen felújították a vizesblokkokat (1. kép)
új járólapot raktak le, betonoztak, festettek, így már sokkal
kulturáltabb körülmények fogadhatják a sportolni vágyókat.
A jövõt tekintve vannak
még tervek az öltözõvel kapcsolatban. Szeretnék megoldani a külsõ szigetelést és a tetõcserét, ehhez azonban szükség lesz újabb nyertes pályázatokra. Ami azonban mindenképpen megvalósul a közeljövõben, az az épület fûtése. A
polgármester végezetül köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a fejlesz-

1
tésben, akár társadalmi munkával, akár bármilyen módon.
Az avatást követõen a lakhegyi öregfiúk mérkõztek meg
a kustánszegi öregfiúkkal (2.
kép), majd közös vacsora és
élõzenés mulatság zárta a napot.
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Faluszépítés Vasboldogasszonyban
Tudatos faluszépítés zajlik
Vasboldogasszonyban, melynek eredményeképp a lakosság a település több helyén is
újdonságokat pillanthat meg,
így a hivatal elõtt új lobogókat
lenget a szél.
– Három 5 méteres zászlótartó oszlopot készíttettünk az
önkormányzati hivatal elé, melyen a falu, az ország és az Európai Unió lobogóit helyeztük
el. Mi adunk helyet a nagypáli
nõi NB I-es labdarúgó csapat
mérkõzéseinek, s mellette a
férfi csapatunk a megyei II.
osztály Északi-csoportjában szerepel. A pályát minden évben
a szezonkezdet elõtt hitelesí-

Vasboldogasszonyi montázs: zászló(tartó)k, pályafelújítás, fasor…

Nyelvtanulás Egerváron
Másodízben is népszerû
volt a háromhetes nyári nyelvtanulás az egervári és környékbeli diákok, s felnõttek körében. Egy kedves amerikai lány,
Rebecca Mears, aki a Brown
Egyetemen politológiát tanul,
lelkesen oktatta a tanulni vágyókat a forró nyári idõben.
– A gyerekek nagyon élvezték a délelõtti órákat, mivel
Rebecca élvezetes játékokkal
egészítette ki azokat. Voltak,
akik a csillogó matricák bûvöletébe esve minden alkalmat
kihasználtak, hogy minél többet gyûjthessenek össze. Az esti órákat is kiegészítette a játék, de nem olyan mennyiségben, mint a délelõttieket. Mindenki nagyon élvezte a tanórákon kívül is közösen eltöltött
idõt – nyilatkozta Tóth Enikõ.
– Igaz, hogy nem tanultunk sok szót, vagy nyelvtant,
de az alapvetõ kommunikációt, ami szükséges ahhoz,
hogy megértessük magunkat
külföldön, egy kicsit elsajátí-

tottuk. Másrészrõl az is nagyon
tetszett, hogy a nyáron szétszéledt gyerekeket „összegyûjtötte”, új közös programokat
kínált nekik – vélekedett Borbély Noémi.
– Az „angol” a nyaram nagy
élményévé vált, nem csak idén,
de már tavaly is. Az órákon szókincsbõl és kiejtésbõl is sokat
fejlõdtem, s Rebecca személyében egy kedves új ismerõsre
találtam – foglalta össze gondolatait Nagy Bianka.
De miként vélekedett Rebecca errõl a közösen eltöltött
idõszakról?
– Ma volt az utolsó napom
Egerváron, Magyarországon. A
vendéglátó családom és azok,
akiket megismertem a településen, egy búcsúpartit szerveztek a számomra. Valóban csodálatos idõt töltöttem el itt, és
nem tudom eléggé megköszönni mindenkinek ezt a varázslatos idõszakot. Remélem
egyszer újra ellátogatok Magyarországra, s Egervárra.

tik, idén fejlesztéseknek köszönhetõen sikerült a kapu és
a kispad méretét az elõírásoknak megfelelõre módosítani –
számolt be Mazzag Géza polgármester az elmúlt hónapok
újdonságairól.
Az önkormányzat szerette
volna a Belügyminisztérium által
kiírt pályázaton a tornatermet
bõvíteni, nyílászáróit lecserélni, de sajnos törekvésük nem
járt sikerrel, a térségbõl csak
az egervári iskola beadványa
bizonyult nyertesnek. Vasbol-

dogasszony központi részén
„Egységes arculatú településkép kialakítása” elnevezésû
LEADER pályázat keretén belül ültettek vérszilvából, csüngõ fûzbõl, kúszó cserjébõl, oszlopos tujákból álló fasort a faluház túloldalán az út szélére,
ahova a jövõben parkolót is
terveznek. Juharcsemetékkel pótolták a labdarúgópálya szélérõl a nemrégiben kivágott öreg
fákat, így a jövõben a szurkolók sem maradnak árnyék nélkül.
Pataki Balázs

TOP-KER KFT.

Mobil: 06-30/864-6452, Tel./Fax: 92/315-642

Vas- és fémhulladékok
átvétele magas napi áron!
Valamint megkezdtük hulladék
akkumulátorok, katalizátorok,
elektronikai hulladékok, PET palackok,
alumínium (sörös, üdítõs), TETRA PAK,
háztartási flakon, használati étolaj,
csomagolási üveghulladék
és papír felvásárlását.
Kiemelt árakon lakosságtól és közterületektõl is!
Közületek részére ingyenes konténer kihelyezéssel.
Zalaegerszeg, Bánya u. 2.
Nyitva tartás: H-P: 8.00 - 16.00
Szo.: 8.00 - 14.00

Ha elolvasta, adja tovább!
Népszerû volt a nyári nyelvoktatás…
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Zsebhektárok
– avagy elment a hajó?

Fotó: Sári Zoltán
2001. július 17., Kálócfa: Orbán Viktor hadat üzent a zsebszerzõdéseknek. Nyolc év MSZP-SZDSZ-es kormányzás után most
sikerül végre a „zsebekbe” látni?
Szakembereket kerestem
meg az 1085/2012 (III.30) kormányhatározat – az úgynevezett zsebszerzõdésekkel szembeni küzdelem adminisztratív,
jogi és közgazdasági eszközeinek kidolgozása és a kapcsolódó ellenõrzési tevékenység
céljából – tárcaközi operatív
bizottság felállításával kapcsolatban. A fenti mondat nem
saját szüleményem, idézet egy
hivatalos körlevélbõl.
Beszélgetõtársaim lényegre
törõ, egybehangzó, ugyanakkor sajnos lesújtó véleménye
erre a következõ volt: Ez a hajó
már elment! Mégpedig 199495-ben…
Beszélgetõpartnereim azt
kérik, hogy ne említsem a nevüket. Nem azért, mert valótlan dolgokat állítanának, s
ezért a magyar jogszolgáltatás
fogást találna rajtuk. Nem, ennél nagyobb a tét: olyan jövõbeni élettérõl, olyan gazdasági
potenciálról van szó, ami mindent megér egyeseknek. Többet, mint egy „ártatlan” bírósági kereset.
A Zalatáj hasábjain már 15
évvel ezelõtt is olvashattak a
gyanús földszerzõdésekrõl. Nem
voltak követõink, igaz ez valamivel komolyabb és veszélyesebb ügy, mint serdülõ leányok küllemversenyével foglalkozni.
– A sejtés nem elég. Hogy
lehet ezt bizonyítani? – veti fel
egyik beszélgetõtársam. – Egyik
félnek sem érdeke, hogy kiderüljön az igazság. A beígért
amnesztia sem fog segíteni. Ez
a hajó már 1994-95-ben elment! Az osztrák odajött Z.-ra
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(helységnév a szerkesztõségben – E.E.), x ezer forintot
kínált aranykoronánként. Idõs
tulajdonosok, távoli gyerekek…
Papa, döntse el maga! – kapták
a tanácsot a földtõl irtózó vagy
nagyon távol élõ gyermekektõl. Az osztrák kft.-nek 2 hónap
alatt bejegyezték a tulajdonjogot, viszont az aggastyán magyarnak két év alatt sem. Egyszerûen kihasználták a joghézagot. Ha akkor az állam annyit
ad, mint a külföldi, talán más
lenne ma a helyzet – véli.
Ha akadozott volna esetleg
a gépezet, hát „megolajozták”.
Érdemes lenne vizsgálni a földhivatalok akkori mûködését.
De errõl lesz még szó késõbb.
– Szerezhetett itt legálisan
is földet külföldi – emlékeztet
másik riportalanyom. – Három évet meghaladóan Magyarországon kellett élni, mezõgazdasági
tevékenységet
folytatni, s korlátozás nélkül
vehetett földet a külföldi. Természetesen adóbevallásra kötelezték. Az eredeti tulajdonost hibáztatjuk? Annak adja el
a földet, aki többet ad érte, alkotmányos jog, hogy tulajdonával rendelkezzen. Szerintem
legalább ekkora kárt okoztak a
magyar spekulánsok, akik felvásárolták a földet, bérbe adták, s felvették a földalapú támogatást. Ha a bérlõ tiltakozott, hát repült. Sorban álltak
földért…
– A pontos dátumra nem
emlékszem, de dr. Fendrik
Gyula volt a megyei közgyûlés
fõjegyzõje, amikor felkerestük
32 dokumentummal, amik
zsebszerzõdésre utaltak –

mondja újabb beszélgetõpartnerem. – Azt hittem azonnal
intézkednek az ügy fontossága
miatt. Eltelt 2 hónap, de nem
kaptunk választ. Aztán megjelenik az újságcikk: „Magyarországon nincsenek zsebszerzõdések.” Erre mit mondjak? 32
zsebszerzõdésre utaló dokumentumot adtunk át a megyei
fõjegyzõnek. De említek egy
személyes példát is! Földet
akartam venni, s már meg is
egyeztem a gazdával, de váratlanul visszalépett: az osztrák H.
úr (pontos név a szerkesztõségben – E.E.) többet ajánlott
– mondta az okot. – Amikor
tovább firtattam a zsebszerzõdés-gyanús ügyeket, az országos fõfalugazdász letelefonált a megyei fõfalugazdásznak: mit ugrál ez az ember?!
Kérdezte ezt az országos fõfalugazdász akkor, amikor 2001.
július 17-én a Zala megyei Kálócfán tartott kihelyezett kormányülés egyik központi témája volt a zsebszerzõdés.
Ezen Orbán Viktor miniszterelnök kijelentette, hogy a kormányzat minden erejével azon
van, hogy véget vessenek a „gyepü menti” osztrák vircsaftnak.
A vircsaft azonban csak
nem akart véget érni. Volt viszont nagy felzúdulás a bejelentés miatt külföldön, különösen Ausztriában. Kíváncsi
vagyok mi történik fordított
helyzetben „sógoréknál”… Riportalanyunk egyébként felszólaló lett volna a kihelyezett
kormányülésen, végül nem kapott mikrofont. A harcot azonban nem adta fel:
– Azt hittem, hogy a fõjegyzõnek kötelessége hivatalból
intézkednie, de semmi sem
történt. Én legalábbis nem tudok errõl, mert nem kaptam
értesítést. Egy másolatot két
kollégám (egyikük ma országgyûlési képviselõ – E.E.) eljuttatott a Magoszhoz. Telt, de
inkább múlt az idõ. Semmi
sem történt érdemben. S most

felmelegítették újra az ügyet.
Nesze semmi, fogd meg jól!
Riportalanyom e keserû szavak ellenére azért lát halovány
reménysugarat, de szerinte
sokkal határozottabb cselekvésre van szükség. S azok felelõsségre vonására is, akik eddig hátráltatták a felderítést.
– Három nap alatt fel lehetne göngyölíteni az ügyet –
mondja némi túlzással, de szavaiból kitûnik, hogy jól látja az
összefüggéseket, a mozgatóerõket. – A földhivatalok adják
ki, hogy mikor történtek nagymértékû földvásárlások! Ha
magyar a vevõ, akkor vagyonosodási vizsgálatot kell lefolytatni. Honnét volt pénz a vásárlásra? Ha külföldi a vevõ, akkor
egyértelmû a helyzet. Kulcskérdés a magyar nevére szóló
szerzõdés mellé egy viszontszerzõdést keresni, ami a földmoratórium leteltével életbe
lép. Vizsgálni kell az akkori
Közigazgatási Hivatalnál, hogy
a kérdéses idõpontban kik
kapták meg a magyar állampolgárságot, kik voltak a felterjesztõk, s megfeleltek-e minden szempontból a követelményeknek. Igen fontos az ügyvédek szerepe. Biztos, hogy a
szerzõdésekrõl van náluk másolat. Érdemes lenne azt is
megvizsgálni, hogy a kérdéses
idõszakban mely ügyvédek fordultak leggyakrabban a földhivatalokhoz. Az ügyvédek felesküdtek a törvényesség betartására és betartatására. Ezen a
ponton kell elindulni határozottan és következetesen. Különben semmi sem lesz a felderítésbõl. S amint a moratórium letelik, két nap múlva
fél Magyarország már külföldi
kézben lesz. Ez az ügy az olajmaffia áldatlan tevékenységéhez hasonlítható. Félek, hogy
itt is csak a kishalak kerülnek a
hálóba, a nagyok megússzák.
A téma boncolgatását következõ számunkban folytatjuk.
E.E.

CZOTTER IRODATECHNIKA
Zalaegerszeg, Gyimesi u. 36.
Másológépek, egyéb irodagépek,
Tec Ma és Samsung pénztárgépek,
kellékanyagok értékesítése
és szervize.
Másológépek bérelhetõk.

Tel.: 06-92/320-258; 06-20/9510-824
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Vendégek Németországból
Egervárt
németországi
testvértelepüléséhez, Bettenhausenhez évek óta szoros
barátság fûzi, így az évente
megszervezett látogatások hagyománnyá váltak a két település között. A Bettenhausenbõl és környékérõl szeptember
második hétvégéjén érkezõ vendégeket az egervári vendéglátókon kívül idén még gõsfai,
vasboldogasszonyi, pókaszepetki, zalaszentiváni és alibánfai
családok látták vendégül.
A német csapatot csütörtökön délután az egervári Pincedombon fogadták. Pénteken
délelõtt a közel harminc fõs
csapat Zalaegerszeg belvárosával ismerkedett, majd ebéd
után Sárvár felé vette az
irányt. A Rába-parti városban
elõször a Nádasdy-várral és a
számottevõ történeti, néprajzi
és iparmûvészeti anyaggal rendelkezõ Nádasdy Ferenc Múzeummal ismerkedtek a látogatók. A kulturális élmények
után a csapat a sárvári gyógyfürdõben pihente ki a nap
fáradalmait, akiket a késõ esti
órákban az egervári Pincedombon finom bográcsgulyással,
muzsikával, süteményekkel és
hazai nedûkkel körített mulatság várt. A német-magyar barátság jelképeként az alibánfai és
zalaszentiváni vendéglátók a
két ország nemzeti színeivel
díszített tortával pecsételték
meg a barátságot.
Szombaton a Tapolcai-medence szerepelt úti célként,
ahol a tapolcai tavasbarlang
kristálytiszta vízét és egészséges levegõjét csónakokban ülve csodálhatták meg a kirándulók. A Malom-tó körüli séta
után Sümegen a csodás pano-

A vendéglátók és németországi barátaik.
rámával rendelkezõ várban igazi idõutazáson vettek részt a
látogatók. Egy rövid idõre igazi várlakókként, udvarhölgyekként vagy várurakként érezték
magukat, a vár tövében korhû
és izgalmas történelmi lovasjátékot tekintettek meg. Az est
méltó zárásaként középkori lakoma, cigányzene, jelmezbe
öltözött vitézek, várúrhölgyek,
finom étkek és nedûk várt a
csapatra, az étkezés a kor
hagyományainak megfelelõen
kézzel történt. A Sümegen eltöltött este a német és magyar
résztvevõknek is egyaránt feledhetetlen élménnyel szolgált. Vasárnap reggel a jövõ évi
találkozás reményében indultak útnak a vendégek.
– Nagyon jól sikerült szûk
négy nap volt, tartalmas programot sikerült összeállítanunk
vendégeinknek. Német barátaink huszonkilencen érkeztek, akiket környékbeli csalá-

doknál szállásoltunk el. Tavaly
Németországban járt csapatunk tagjai mind hozzájárultak
a színvonalas vendéglátáshoz.
Vasárnap búcsúztattuk el a ba-

rátainkat és jelképes ajándékcserével köszöntük meg egymásnak az emlékezetes pillanatokat – mesélte Szijártó
József polgármester.

www.zalatajkiado.hu
HIRDETÉSÉT
feladhatja az

Észak-Nyugat-Zala
havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.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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KEDVEZÕBB ÁRAK!
ALACSONYABB ÓRASZÁMOK!
Megjelent az új OKJ,
képzéseinket még a régi feltételekkel indítjuk!

A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA
ÕSZI ÉS ADVENTI AJÁNLATAI

A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület
Targoncavezetõ, Emelõgépkezelõ, Földmunkagép kezelõ,
Fakitermelõ, Motorfûrész-kezelõ,
Kisteljesítményû kazán fûtõ, Kazánkezelõ
tanfolyamokat indít és Tûzvédelmi szakvizsgát szervez
a megye városaiban.
Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Tel/Fax: 92/ 510-159, Mobil: 30/588 1069, 30/ 477 6070,
E-mail: titzala@t-online.hu • Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartási szám: 20-0212-05 • Akkreditációs lajstromszám: AL-0047
MSZ EN ISO 9001:2001

RÓMA- ORVIETO - TIVOLI
Okt. 3-7.
74.610Ft/fõ
PRÁGA GAZDAGON
Okt. 5-7.
35.910 Ft/fõ
VELENCE ÉS SZIGETEI: Murano-Burano-Torcello
Okt. 12-14.
38.610 Ft/fõ
A FELVIDÉK történelmi városai
Okt. 19-23.
49.050 Ft/fõ
PLITVICEI TAVAK
Okt. 13.
6.900 Ft/fõ
ADVENT PRÁGÁBAN
Nov. 30 - Dec.2.
34.900 Ft/fõ
ADVENT ZAKOPANE-KRAKKÓBAN
Dec. 7-9.
35.900 Ft/fõ
VELENCEI KARNEVÁL
2013. Febr. 8-10.
32.900 Ft/fõ

Keresse egynapos adventi programjainkat is!
Zalaegerszeg: 92-511-045 Nagykanizsa: 93-536-716
Keszthely: 83-511-231
Hévíz: 83-540-399
Lenti: 92-551-061
www.zalavolan.hu/utazási _iroda
Eng.szám: R/0022/1992/2000

Zalaegerszeg
Autóbuszállomás
Tel.: 92/511-045

Nagykanizsa
Autóbuszállomás
Tel.: 93/536-716

Keszthely
Kossuth L. u. 43.
Tel.: 83/511-231

Hévíz
Autóbuszállomás
Tel.: 83/540-399

Lenti
Ifjúság út 1.
Tel.: 92/551-061

SAJTÓKÖZLEMÉNY

„A hálózati tanulás értékeire épülõ
önfejlesztés Egerváron”

Kedvezményezett:
Egervári László Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda
8913 Egervár, József Attila u. 3.
Tel/Fax: 92564022
Mobil: +36305053176
iskola@egervarsuli.hu
igazgato@egervarsuli.hu
Adószám: 15558389-2-20
Aláírásra jogosult képviselõ: Kenesey Tibor János
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erõforrás Programok Irányító Hatósága a 2011.06.22-én meghirdetett „Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése” címû pályázati kiírására benyújtott pályázatunkat a
Közremûködõ Szervezet elbírálta, és támogatásra alkalmasnak
minõsítette.
Pályázat azonosító száma: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0049
Elnyert támogatás összege: 3.000.000 Ft
A projekt megvalósításának kezdõ idõpontja:
2012.03.01.
A projekt fizikai megvalósításának határideje:
2012.09.30.
A projekt megvalósításának határideje:
2012.10.31.
Projektmenedzser: Kenesey Tibor igazgató
Pénzügyi vezetõ:
Sifterné Komáromi Henrietta gazdasági vezetõ
Szakmai megvalósítók:
Landorné Török Rita tanító
Paulovicsné Török Cecília tanító
Ujhelyiné Major Andrea tanár
Közremûködõ szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
Cím: 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület
Tel: +36 1/273-4250
E-mail: eutamogatas@esza.hu
www.esza.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

