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Kistérségi havilap

Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása támogatásával

(Folytatás a 2. oldalon)

Kályhakész, száraz tûzifa

kemendollári
raklapos hálós csomagolásban megrendelhetõ

a fafeldolgozóban

Tölgy

csertölgy 23 000 Ft/rakat

akác

vegyes tûzifa 20 000 Ft/rakat

Rendelésfelvétel: 30/901-9797; 30/640-5408

A kiszállítás 15 km-en belül díjtalan, nagyobb távolságra önköltséges áron történik.
1,2 méter
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Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

Az Észak- Nyugat Zalai Kistérségi Társulás és Egervár
Község Önkormányzata 2012. december 16-án vasárnap

10:00 órától szervez. Helyszíne: Egervári
László Általános Iskola tornaterme.

Az egész napon át tartó vásár kiállítói karácsonyi
ajándékokkal és ötletekkel várják Önöket!

A nagy érdeklõdésre való tekintettel ismét kóstolóval
egybekötött akciós süteményvásár lesz a rendezvény ideje

alatt!
A kiállítók között megtalálható lesz aszalt gyümölcsös,

mézes, édességes, ajándéktárgyak, kerámiák, gyermekek
részére játszóház stb.

A vásárlátogatóinknak ingyenes forralt borral
kedveskedünk!

A délután folyamán 13.00-tól a térség kulturális csoportjai
szórakoztatják Vendégeinket!

A nap sztárvendége: Mercy Együttes
Tombola: értékes ajándékok kerülnek kisorsolásra, többek

között, minden órában kisorsolásra kerül egy torta, a fõdíj
egy élõ malac lesz!

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt!

Békés Boldog Karácsonyt!

Adventi Vásárt

Meghívó

– Kismértékben orvosság,
nagymértékben gyógyszer! –
egyeztek meg a gazdák a pá-
linkájuk minõségérõl a

bejárata elõtt. November 24.-
én ennél pontosabb informá-
ciót is kaphattak a pálinka

Nagy-
páli Innovációs Ökocentrum

Zengõbarack megelõzte Vackort

kedvelõi az I. Kisüsti pálinka
minõsítõ bemutatón Nagy-
páliban.

– A „helyi érték” rendezvé-
nyek sorában szerepel a Kis-
üsti pálinka minõsítõ – tájé-
koztat , Nagypáli
polgármestere.

Köcse Tibor

– Elsõ alkalommal és ha-
gyományteremtõ szándékkal
szerveztük az eseményt. A bor-
minõsítések régóta népsze-
rûek a településen. Ez adta az
indíttatást, hogy ismét kezd-
jünk valami újat. Fontosak
ezek a kezdeményezések, –
állapította meg a polgármester
– a gazdák egyre többen vesz-
nek részt az eseményeken és a
fiatalok is bekapcsolódnak a
programokba.

kistérségi
menedzser 25 származási bizo-
nyítványt és ugyanannyi pálin-
ka mintát gyûjtött a minõsítés
kezdete elõtt.

A szakmai program egyik
legfontosabb eseményét a bírá-
ló bizottság elnökének,

az elõadása je-
lentette. A kisgörbõi pálinka-
fõzde tulajdonosától részletes
tájékoztatást kaptak az érdek-
lõdõk a pálinkafõzés és keze-
lés valamennyi részletérõl.

A bíráló bizottság tagjai
heten ültek a hatalmas asztal
körül. A minõsítés klasszikus
módszer szerint 20 pontos
rendszerben, konszenzusos
megállapodással történt, illat,
íz és komplexitás alapján,

Belehallgattunk a bírálatba.
A „belövõ” pálinka, azaz az el-

Hessel Ferencné

Hor-
váth Jánosnak

sõnek kóstolt ital a következõ
véleményeket gyûjtötte: „Ez il-
lathibás. A háttérben talán
érezni a dinnyeillatot. Kilóg
belõle az alkohol.”

Az értékelés mindössze hét
pontot ért, amit nem volt ne-
héz túlszárnyalni.

A körtepálinka jobban sze-
repelt. „Sok elõpárlatot vett el,
ezzel levette az illatot.” „Ez
olyan körte, ha eszed,akkor se
jó! (mosatlan)”

Ezekkel a véleményekkel
együtt is 14 pontot ért el a

Hagyományteremtõ szándékkal rendezték.
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(Folytatás az 1. oldalról)

November 9-én hét falu
polgármesterei és képviselõ-
testületének tagjai gyûltek ösz-
sze a faluház ta-
nácskozó termében. Ez alka-
lommal döntöttek arról, hogy

továbbá
és

2013. január 1-jétõl
közös polgármesteri hivatalt
mûködtet Nagypáliban és Al-
sónemesapátiban.

, a vendéglátó
település polgármestere ki-
emelte: az átalakuló önkor-
mányzatiság egyik lényeges
eleme, hogy nem egy központi
település határozza meg azt,
hogy a többi falu mit csináljon.
Sok idõnek kellett eltelnie

pethõhenyei

Nagypáli, Kispáli, Pethõhenye
Nemesapáti, Alsóne-

mesapáti, Gõsfa Vasboldog-
asszony

Deák István

Hét falu szövetsége

ahhoz, hogy rájöjjenek Magyar-
országon az önkormányzatok:
minden képviselõ-testületnek
saját települését kell képvi-
selnie. Reményei szerint ez a
megállapodás ennek szellemé-
ben születik.

A polgármesterek részérõl
felvetõdõ kérdésekre

és kör-
jegyzõk válaszoltak. Az elké-
szült társulati megállapodást

, Nagypáli polgár-
mestere terjesztette elõ jóváha-
gyásra, ezt a jelenlévõ képvi-
selõ-testületek egyhangúlag el-
fogadták.

– Egy szövetséget hozunk
létre, de a falvak megõrzik ön-
állóságukat – hangsúlyozta Kö-
cse Tibor. – A megállapodás

Szita Gab-
riella Simon Margit

Köcse Tibor

értelmében az önkormányzati
törvényben elõírt kétezer ál-
lampolgár helyett háromezer
ember ügyeit intézzük. Keres-
ni kell a lehetõségeket az ön-
ellátásra, ki kell használni a
pályázati lehetõségeket, s a biz-

tonságos gazdálkodás érdekében
át kell térnünk az energiataka-
rékos fûtési és világítási rend-
szerekre. Úgy gondolom, hogy
ezzel az összefogással sokkal
hatékonyabban mûködik majd
a hét falu, mint korábban.

Teljes volt az egyetértés. Szövetséget hoztak létre.

November 24-én szomba-
ton, nyugdíjas találkozót ren-
deztek .
Az eseményre a falu idõseinek
nagy része ellátogatott, hogy
egy kellemes délutánt töltse-
nek el együtt a faluházban. Az
ünnepségen elõször

polgármester köszön-
tötte az megjelenteket, majd
átadta a színpadot a fellépõk-
nek. Elsõként
szavalt egy verset, majd a helyi
gyerekek mûsorát tekinthették
meg a szépkorúak, melyben
verseket szavaltak, és táncokat
adtak elõ. Végezetül

érkezett, aki örökzölde-
ket és közismert slágereket
énekelt. Elõadása olyan nagy
sikert aratott, hogy többször is

Vasboldogasszonyban

Mazzag
Géza

Hoffer Ágnes

Lovay
László

A nyugdíjasok napja volt

visszatapsolták egy-egy újabb
dalra, sõt olyan is akadt, aki
táncra is perdült a zene
hallatán.

A mûsor után az önkor-
mányzat kiadós vacsorával ven-
dégelte meg a jelenlévõket,
melyet idén is a helyi asszo-
nyok készítettek el. Ezt követõ-
en tombolasorsolásra került
sor a nyugdíjasok között. Az
izgalmak után már csak a ze-
néé és a táncé volt a fõszerep.
A polgármester bíztatására
még vonatoztak is a jelen-
lévõk, szinte senki sem maradt
ülve. Egészen késõ estig tartott
a mulatozás az idei nyugdíjas
találkozón, mindenki megelé-
gedésére.

gy.g.

Nagyszerû volt a hangulat.

Zengõbarack megelõzte Vackort
párlat, ami már a középme-
zõnyt jelenti.

A vadkörte (vackor) vezet-
te a mezõnyt.

„Erdõalja illat. A területen
gomba is volt. Levél meg vala-
mi. Nem olyan nagy baj, a vad-
körte erdõben van. Ez eddig a
legjobb.”

„Enyhén aszalványos ízt
érezni. Azt, ahogy a vadkörte
megbarnul.”

Közben megérkeztek a nõi
focimeccsre is kíváncsi szurko-
lók. Ezt a derbit az esélyesebb
ellenfél nyerte.

A Nagypáli Önkormányzat
vendégül látta a meghívotta-
kat, a vadpörkölt biztosan kö-
zönségdíjat ért volna, ha sze-
repel a bírálaton.

Ebéd után folytatódott a mi-
nõsítés. Az eredményhirdetésre
várakozva beszélgettek a gazdák.

– Kíváncsi vagyok rá, hogy
mit mondanak a szakemberek.

Szeretek kísérletezni, de nem
mindig sikerül. Ha elrontom,
megmondják, hogy hol hi-
báztam.

– Most, hogy nyugdíjas va-
gyok, minden gondom, bajom
elfelejtem a hegyen. Népszerû
hobbi lett a szõlészet. Ismert
emberek, színészek is foglal-
koznak ezzel.

Végül eljött az igazság pil-
lanata.

A legjobb pálinka különdí-
ját a vasvári zen-
gõbarack pálinkája nyerte el.
Elsõ helyen végzett a naspolya-
pálinkával a zalaegerszegi

. A második helye-
zést a zalaszentiváni

szerezte meg a vegyes-
pálinkával. kaj-
szibarack pálinkája harmadik
helyezést is ért.

Ez volt az I. Kisüsti pálinka
minõsítõ Nagypáliban. Jövõre
folytatjuk...

Varga Zoltán

Ko-
vács József

Celedi
József

Kovács József

sl



3Észak-Nyugat Zala2012. november

Õsszel fontos társadalmi
munkák zajlottak

, ezek közül a legszembe-
tûnõbb változás a bel-
sõ terében történt. Az eddigi
munkálatokról már korábban
beszámoltunk, mára pedig
már mûszaki szempontból is
elkészült a civil szervezetek új
közösségi tere.

– A civil szervezetek új
otthona teljes infrastruktúrá-
val, öltözõvel, vizesblokkal,
mellékhelyiséggel felszerelkez-
ve épült meg, melyet hamaro-
san átadunk használatra a
„tulajdonosainak”. Az új épü-
letrész külön bejáratot kapott
és jelentõs társadalmi munka
folyt itt a fiatal nyugdíjas fér-
fiak által, akik után az asszo-
nyok vállalták el a takarítást –
számolt be
polgármester.

A városkörnyéki települé-
sek közül Kemendollár rendel-

Kemendollá-
ron

faluház

Koronczi László

Járhatóbb hegyi utak Kemendolláron
Elkészült a civil szervezetek „otthona”

kezik az egyik legnagyobb
zártkerttel, hegyi területtel. A
hegyi utak szintkülönbségei a

domborzatból adódóan több
esetben is rendkívül nehézzé
teszik a közlekedést. Az önkor-
mányzat az itteni utak járható-
ságának biztosítására minden
évben jelentõs összeget költ.

– Korábban is történt jelen-
tõs összefogás a hegyi közleke-
dés javításáért, de most a la-
kosság az önkormányzat által
felkarolva még hatékonyabb
munkát tudott végezni. Az
egyik hegyvonulat szõlõtulaj-
donosai pénzügyileg és mun-
kamegosztásban is összefog-
tak, az összegyûlt összeget az
önkormányzat annak felével
kiegészítette. Az értékteremtõ
társadalmi munka eredménye-
képp az egyik legmeredekebb
horhost szilárd burkolattal lát-
tunk el. A három ilyen mere-
dek hegyrész közül az egyik
korábban már szilárd borítást

kapott, a harmadik szakasznak
pedig ezután kezdünk neki.
Reményeink szerint, bár az ön-
kormányzatnak az anyagi lehe-
tõségei szûkülnek, a közösségi
összefogás továbbra is segíti
elõbbre vinni a települést –
tette hozzá Koronczi László.

A település a teljesség igé-
nye nélkül köszönetet mond

és ,
akik összefogták a munkát és
saját munkagépeikkel, eszkö-
zeikkel segítették a kivitele-
zést. A településsel kapcsola-
tos információ, hogy Kemend-
olláron a szokásos téli véradást
december 17-én tartják, me-
lyet újfent a sokak által kedvelt
Dollári Esték programsorozat
követ majd.

Bertók Balázsnak, Csiszár
Lászlónak, Nemes Barnabás-
nak Szommer Szabolcsnak

Pataki Balázs

Az aszfaltozott horhos és a civilek szobája felújítás elõtt és után.

A
a mûködési terü-

letükön levõ tûzoltó egyesüle-
tek részére idén éves ellen-
õrzõ gyakorlatot ír elõ.

nemrég a zala-
egerszegi hivatásosokkal közö-
sen tartották meg a Zalaeger-
szeg környéki önkéntes tûz-
oltó egyesületek

és Zalaszentiván) éves el-
lenõrzõ gyakorlatát.

– Ez az éves ellenõrzõ gya-
korlat 2012 január 1-tõl elõírás.
Ellenõrzik, hogy az ÖTE-k fel-
készültsége megfelelõ-e. Minõ-
sítik a gyakorlatot, ami még azt
a célt is szolgálja, hogy „gya-
koroljuk” hogyan kell együtt
dolgozni a hivatásosokkal. Ne-
gyedévente is vannak ilyen el-
lenõrzések, de azok csak a

zalaegerszegi hivatásos
tûzoltóság

Zala-
szentivánon

(Bak, Zalaist-
vánd, Pókaszepetk, Kemend-
ollár

Tûzoltók gyakorlata

felszerelésekre, azok papírjai-
ra, illetve a hivatalos papírokra
(tagnyilvántartás, esemény-
napló, oktatási napló stb.) ter-
jed ki. Ilyenkor a tûzoltóautó
megfelelõ mûszaki állapotát és
papírjait is ellenõrzik – tájé-
koztatta lapunkat

, a házigazda önkénte-
sek vezetõje.

A gyakorlatot
tûzoltó õrnagy, a zala-

egerszegi hivatásos tûzoltóság
parancsnoka sikeresnek minõ-
sítette, ez alapján a Zalaegerszeg
környéki ÖTE-k felkészültsége,
tudása megfelelõ. A közös gya-
korlat végén még az ÖTE-k tag-
jai megtekintették egymás tûz-
oltó autóit és azok felszereltsé-
gét, illetve a hivatásosok fecs-
kendõjének felszerelését is.

Pozsogár
Andrea

Horváth Sza-
bolcs

-pb-

A gyakorlat végén közös fotón a résztvevõk.

Érdeklõdni: 30/478-6485

25-35 kg körüli

húsfajta süldõk eladók

Zalaszentivánon

Ár: 700 Ft/kg

Ha elolvasta, adja tovább!
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Hagyományosan õsszel ün-
nepelték a te-
lepülés szép kort megélt lako-
sait, akiket november 17-én lát-
tak vendégül a helyi közösségi
házban. Elõször az
mûsora fakasztott mosolyt az
örökifjak arcára, majd az

adták elõ a Rátóti csikó-
tojás szórakoztató történetét.
A fiatalok vidám mûsora után

polgármes-
ter köszöntötte a vendégeket:

– Évente egy alkalommal
összegyûlünk azért, hogy kife-
jezzük hálánkat, megbecsülé-
sünket, szeretetünket azok
iránt, akik hosszú munkában
töltött évek után köztünk töl-
tik megérdemelt nyugdíjas
éveiket. Társadalmunknak hasz-
nos tagjai, és szükségünk van
arra a sok élettapasztalatra,
higgadt bölcsességre, amivel
csakis õk rendelkeznek. Roha-
nó hétköznapjainkban sokszor
egymást sem látva bolyon-
gunk, szükséges az emberi
hang, kezek összefonódása,
hogy érezzük, nem vagyunk
egyedül. Ezt a napot nem jelzi
piros betû a naptárban, de a
szívünkben azzá válhat. Köszö-
net azért, hogy értünk áldoz-
ták fiatalságuk energiáját, nap-

Nemesapátiban

óvodások

isko-
lások

Gáspár Zoltánné

„Legyen szép a napjuk!”

palait, kényelmét, éjszakáit,
nyugalmát. Könnyebben telik
az idõ, ha mosolyt, megértést,
szeretetet, és ha kell, együtt ér-
zõ vigasztalást adnak egymás-
nak – szólt a Gáspár Zoltánné,
aki a meghitt ad-
venti imaheteit is ajánlotta a
megjelenteknek.

Idén is nagy sikert aratott
és

operett slágerekbõl álló mûso-
ra, az elõadásba nézõiket szo-
kás szerint olykor szereplõ-
ként is bevonták. Az idõsek a
gyerekek által készített apró
ajándékkal gazdagodtak, s ne-
vükben , a

elnöke köszönte
meg a kedvességet. A mûsorok
után mind a vendéglátók,
mind a vendégek vidámság-
ban, teli asztalok mellett zár-
ták az emlékezetes napot. A

énekkarosai december tizedi-
két követõen felkeresik a falu
idõs, egyedülálló lakosait, csa-
ládjait, hogy a közelgõ ünnep
hangjait költöztessék házaikba.

A kép-
galériájában további fotók lát-
hatók az eseményrõl.

Szent Család

Jurina Beáta Bálint Csaba

Frankovics Tibor
Nemesapáti Nyugdíjasok Egye-
sületének

Csertán Sándor Általános Isko-
la

Pataki Balázs
www.zalatajkiado.hu

Gáspár Zoltánné és a falu fiataljai köszöntötték a szépkorúakat.

Hagyomány , hogy
minden év novemberében kö-
szöntik a falu legidõsebb lako-
sait, és egy kellemes délutánra
hívják õket. Nem volt ez más-
képp az idén sem.

Az önkormányzat hívó sza-
vára szép számmal el is men-
tek november 17-én a faluház-
ba. A nyugdíjasok

polgármester asszony
köszöntõje után a

elõadását nézhet-
ték meg. Õket
követte egy, az alkalomhoz illõ
verssel, majd a
mutattak be egy táncot. A
program ezután egy emléklap
átadásával folytatódott, amit

vehetett át, az
elmúlt években nyújtott segítõ
munkájáért. A mûsor folytatá-
saként a
következett, tagjai örökzöld

Gõsfán

Farkas Ti-
borné

Zahira has-
tánccsoport

Ambrus Anna

Gõsfai Picurok

Gézárt Jánosné

Lakhegyi Daloskör

Nyugdíjas találkozó Gõsfán
slágerekkel szórakoztatták a
nyugdíjasokat. Az önkormány-
zat gondolt azokra, akik a kö-
zeljövõben ünnepelték a név-
napjukat, így a két jelenlévõ
Erzsébet – Erzsi
néni, valamint ,
Gõsfa díszpolgárának felesége,
Erzsike – egy-egy csokor virá-
got kapott. Az ünnepélyes pil-
lanatok után
szavalt el egy verset, majd a

zárta a fellépõk sorát.
Az önkormányzat az idén

is vacsorával kedveskedett a
jelenlévõknek, majd az ön-
feledt szórakozásé volt a terep.

gondoskodott a
zenérõl, de a hangulatot a
Lakhegyi Daloskör is igyeke-
zett emelni, tagjai nem siettek
haza a gõsfai nyugdíjastalál-
kozóról.

Fatér Ottóné
Méhes József

Mátyás Bettina

Rozmaring Néptánccsoport

Varjasi Gábor

Gazdag mûsor várta az ünnepelteket.

Az

idén is megszervezte
a községben a gyer-
mekek számára az ad-
venti játszóházat. A
lurkók vidáman töl-
töttek el egy fél napot
a faluházban; ahol
volt arcfestés, rajzolás
és filmvetítés és per-
sze sok-sok nevetés.

Alibánfa Fejlõ-
déséért Közalapítvány

Játszóház Alibánfán
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Faluházak a közösség- és te-
lepülésfejlesztés szolgálatában:
A Zalai Falvakért Egyesület
„Szolgáltató faluházak” címmel
indított mûhelysorozatának
harmadik állomásaként

látogatott 10 te-
lepülés népmûvelõje, mûvelõ-
désszervezõje. A találkozó ak-
tualitását az

in-
dulása, az új mûködési forma,
az új kihívásoknak való meg-
felelés szüksége adta. Az egye-
sület a

felhívására azt a célt
fogalmazta meg, hogy elõsegíti
az információk, tapasztalatok
átadását a Zalában mûködõ
közösségi intézmények közt,
hogy tudatos és eredményes
szerepet tölthessenek be a kö-
zösség- és ezzel együtt a te-

Zala-
szentivánra

Integrált Közös-
ségi és Szolgáltató Terek

Magyar Nemzeti Vidéki
Hálózat

Mûhelysorozat Zalaszentivánon

lepülés- és vidékfejlesztésben.
A mûhelyt vezetõ szakember,

megfogalmazta:
„az IKSZT nem az embereknek
csinál programokat, hanem az
emberekkel”. Az ismeretátadás
ezúttal a közösségi tervezés, a
közösség általi vezetés, a be-
vonás módszerei valamint az
önkéntesség témáiban zajlott.

A zalaszentiváni találkozó
alkalmat teremtett az elméleti
ismeretek gyakorlatba való
átültetésére, egymás jó gyakor-
latainak megismerésére is. A
program házigazdájaként

polgármester be-
mutatta a települést, a közel-
múltban átadott bölcsödét, az
IKSZT-t, beavatta a hallgatósá-
got a legújabb fejlesztési el-
képzelésekbe, a helyi közössé-
gek életébe.

Beke Márton

Dor-
mán Miklós

Vasboldogasszony
Egervárral, Lakheggyel Gõs-
fával

Pethõhenyén

Nagypáli, Kispáli,
Alsónemesapáti, Ne-

mesapáti

régóta
és

alkotott egy körjegyzõ-
séget. A település november 9-
én este azonban
új hivatalhoz szóló megálla-
podást írt alá. A hatszáz lelkes
település ezzel január elsejétõl
a Pethõ-
henye,

, Gõsfa alkotta hiva-
talhoz csatlakozik. A döntés a
környéken sokakat meglepett,
így a település vezetése kez-
deményezte a téma felgön-
gyölítését lapunk hasábjain is.

– Másfél évvel ezelõtt a hi-
vatali átszervezések hírére rea-
gálva keresett meg bennünket
Nagypáli, hogy szeretnék to-
vábbra is fenntartani hivatalu-
kat. Akkor háromezer fõ vagy
hét település volt az össze-
fogás alapja. Tárgyaltunk és
kaptunk egy ajánlatot tõlük,
mely szerint éves szinten 2,5

Hivatalt váltanak Vasboldogasszonyban
Fejlõdést várnak az új kapcsolattól

millió forinttal kevesebbel kel-
lene hozzájárulnunk a közös
hivatalhoz, ha csatlakozunk
hozzájuk. A fennmaradó kü-
lönbségbõl már kisebb fejlesz-
téseket elindíthattunk volna…
Közben a körjegyzõségünknek
is fontossá váltunk, és a finan-
szírozásból ugyanekkora össze-
get engedtek el – vetítette elõ-
re polgármester.

Akkor a képviselõ-testület
többsége a maradás mellett
döntött. Az egervári körjegyzõ-
séghez tartozó falvak közül a
második legnagyobb település
Vasboldogasszony, de az el-
múlt években ennek ellenére
itt volt a legkisebb az adókból
származó bevétel. Az elõzõ
képviselõ-testületeknek nem
sikerült vállalkozásokat csábí-
tani a településre, emellett a
jelenlegi fejlõdést tekintve is
megfontolandó volt Nagypáli
ajánlata.

Mazzag Géza

Németh Zsolt és Mazzag Géza bizakodó a jövõt illetõen.

– A „megyünk-maradunk
kérdés” azóta is a levegõben
lógott. De már akkor meg-
kértük a gesztorönkormányzat
vezetõjét, Szijártó József eger-
vári polgármestert, hogy te-
gyen lépéseket azért, hogy biz-
tosított legyen a körjegyzõség
mûködése. Kértük, hogy pró-
bálja meg más településekkel
bõvíteni a hivatalt, hogy se
létszámban, se gazdaságosság-
ban ne okozzon gondot vala-
mely falu távozása. Ígéretek
voltak a részérõl, tárgyalt is, de
sajnos kezdeményezései nem
vezettek eredményre. A koráb-
bi nagypáli tárgyalás kapcsán
törvény adta lehetõséget kap-
tunk, hogy körjegyzõséget vált-
sunk. Ezt az esélyt próbáltuk
most kihasználni, a képviselõ-
testület egységesen a váltás mel-
lett döntött. Az önkormányza-
ti választásokkor a falu képvi-
seletére tettünk esküt, és az el-
határozás meghozatalakor is Vas-
boldogasszony érdekeit tartot-
tuk szem elõtt. Kérjük a lakos-
ság támogatását, akiknek ké-
nyelmesebb ügyintézést fogunk
biztosítani. A többi közös in-
tézmény mûködtetésével tovább-
ra is partnerek maradunk Eger-
várral – tette hozzá Mazzag Géza.

A váltással az önkormány-
zat célja, hogy még kevesebbe
kerüljön a körjegyzõség mû-
ködtetése, szeretnék fejleszte-
ni a temetõt, házhelyeket és

ifjúsági szállót alakítanának ki,
helyreállítanák a szennyvíz
nyomvonalat. Ezen elképzelé-
seket egyrészt saját erõbõl,
másrészt pályázati pénzekbõl
kívánják megvalósítani. Az új
hivatalban a lakosság számára
hetente háromszor négy órá-
ban, helyben, korszerû környe-
zetben kívánják biztosítani az
ügyintézést. A Nagypálihoz tar-
tozó Pethõhenyén mûködõ ki-
rendeltség erre már jó példa.

– A testülettel november 7-
én beszéltünk a váltásról, me-
lyet másnap Egerváron az
együttes ülésen jelentettünk
be, az új megállapodást pedig
azt követõ nap írtuk alá. A mai
világban fontos a kommuniká-
ció, melyet hiányoltunk, és ér-
zéseink szerint Egervár mindig
fontosabb volt a körjegyzõség
számára. Tudjuk, hogy az el-
múlt évek után sok dolog köt
minket Egervárhoz, de úgy
gondoltuk, hogy ezt a döntést
meg kell lépnünk. Két év
múlva az önkormányzati vá-
lasztások utáni testület dönt-
het úgy, hogy máshol foly-
tatja… Viszont addig szeret-
nénk bebizonyítani, hogy jól
döntöttünk. A falugondnoki
szolgálat pedig továbbra is se-
gíti a munkánkat és a lakosság
igényeinek megfelelõen mûkö-
dik – egészítette ki

alpolgármester.
Németh

Zsolt
Pataki Balázs

feladhatja az

havilapban.
Telefon: (92) 596-936;

Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Észak-Nyugat Zala

HIRDETÉSÉTHIRDETÉSÉT
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Alibánfa, Kiskutas, Nagy-
kutas, Zalaszentiván Zala-
szentlõrinc

és
községek képvise-

lõ-testületei 2012. október 24-
én, Zalaszentivánon megtar-
tott együttes képviselõ-testüle-
ti ülésükön egyhangú szavazás-
sal, igazgatási feladataik ellátá-
sára közös önkormányzati hi-
vatal létrehozásáról döntöttek.
A megállapodást a polgármes-
terek október 31-én látták el
kézjegyükkel, akiket a 2013 ja-
nuárjától felálló közös hivatal
kialakításáról, a tárgyalások
elõzményeirõl, a döntés hátte-
rérõl kérdeztünk.

– Nagykutas, Kiskutas és
Zalaszentiván között már két
és fél éve folytak a tárgyalások,
hogy miként lehetne az eddigi-
nél gazdaságosabban mûköd-
tetni a két körjegyzõséget. Ko-
rábban a kutasi körjegyzõsé-
gen a jegyzõasszony szülési
szabadságra ment, akit helyet-
tesíteni kellett. A feladatot a mi
jegyzõnk, dr. Erdélyi Gábor
vállalta el, aki így párhuzamo-
san dolgozott a két hivatalban.
2010-ben már az öt képviselõ-
testület kinyilvánította a szán-
dékát, hogy közös körjegyzõ-
séget hozzon létre, közben a
kormány teljesen más struktú-

Több településsel, gazdaságosabban

ra létrehozásáról adott hírt.
Ezért úgy gondoltuk, hogy kor-
mánydöntésig várunk még az
átalakítással. Az új hivatal ru-
galmasan, de mégis gazdaságo-
sabban tevékenykedik majd, az
új struktúrát úgy alakítottuk ki,
hogy mindkét körjegyzõségen
meglegyenek a megfelelõ mû-
ködéshez szükséges minimális
feltételek. Ezért is döntöttünk
úgy, hogy Zalaszentiván Köz-
ség Önkormányzati Hivatalát
hozzuk létre, telephelyként
pedig Nagykutason mûködik
még kirendeltség. Remélem,
hogy a finanszírozás a költség-
vetési törvényben leírtak sze-
rint fog mûködni, akkor az ön-
kormányzatok jóval kevesebb
pénzbõl tudják a hivatalokat
fenntartani. Ragaszkodtunk a hoz-
zánk tartozó kistelepüléseink-
hez, akiket próbáltak máshova
csábítani, és akikkel régóta jó
kapcsolat köt minket össze –
tájékoztatott
Zalaszentiván polgármestere.

A tárgyalások során fontos
szempont volt, hogy a lecsök-
kentett létszámú hivatalokban
ne kelljen dolgozótól megvál-
ni, Nagykutason a késõbbiek-
ben aljegyzõt is kell választani.
Az új hivatal létrejöttérõl mind

Dormán Miklós,

az öt képviselõ-testület egyhan-
gúlag döntött, így Alibánfán
sem volt kérdéses, hogy tagjai
lesznek az új szervezõdésnek.

– A települést több helyrõl
is megkeresték az új hivatallal
kapcsolatban, de úgy vettük
észre, hogy nem ragaszkodtak
hozzánk. Az önkormányzati
változásokat hallva a lakosság
is érdeklõdött, hogy hova kell
járniuk ügyet intézni. Ez a
közösség már bejáratott, az
emberek elégedettek voltak az
eddigi hivatallal, de változás
esetén a lakosságot is megkér-

deztük volna. A kormánydön-
tés elõtt az iskola intézmény-
fenntartása miatt gondolkoz-
tunk a váltáson, de reménye-
ink szerint a mostani változá-
sok után több pénzünk marad
településünk fejlesztésére,
épületeink karbantartása. Ed-
dig is takarékosan gazdálkod-
tunk, így a kormánynak helyet-
tünk nem kell adósságokat tör-
lesztenie – árulta el

, Alibánfa polgármestere.
Az általunk megszólaltatott

polgármesterek kinyilvánítot-
ták: nem zárkóznak el attól,
hogy a késõbbiekben társulá-
suk bõvüljön, így akár Egervár-
nak is „visszaadnák” az iskola-
társuláskor kapott segítséget.

Cziráki
Imre

Pataki Balázs
Dormán Miklós: – Az új hivatal
gazdaságosabb lesz.

Cziráki Imre: – Több pénzünk
marad fejlesztésre.

Nagyon sok helyen látha-
tunk szebbnél szebb orchide-
ákat, de az még a kertészetek-
ben is ritka, hogy egy szálon
74 (hetvennégy) virág nyíljon.
Ilyen kincs birtokában van a

élõ
. több

mint félszáz cserép, más-más
színben pompázó és fajtájú or-
chidea gazdája.

Talán három vagy négy esz-
tendeje, hogy valamilyen alka-
lommal ilyen virágot kapott
ajándékba – meséli otthoná-
ban, a színpompás virágok
közt Józsa Árpádné. Azóta kap-
ja-gyûjti az orchideák számos
változatát. Nem is kell azon
csodálkozni, hogy nála évente
kétszer-háromszor nyílnak a vi-
rágok; mert – mint mondja – a
virágot szeretni kell, gondozni,
és néha-néha beszélni hozzá!
Akkor ilyen, mennyei csodával
örvendezteti, hálálja meg a nö-
vény a szeretõ gondoskodást,
mint ez a sárga-pompába öl-
tözött virág.

Nemesapátiban Józsa Ár-
pádné Ilona asszony

(HáeL)

Novemberi orchidea

Hat egyházközség közösen
szervezte-rendezte meg a „Hit
éve” megnyitóját a

római katolikus plébá-
nia-templomban. XVI. Bene-
dek pápa a II. Vatikáni Zsinat
megnyitásának 50. évfordulója
alkalmából, 2012. október 11-i
kezdettel meghirdette a Hit
évét. Az új evangelizáció szel-
lemében rendezett tematikus
év a Szentatya szándékának
megfelelõen 2013. november
24-én fejezõdik be. Hazánk-
ban, az egyházmegyék, illetve
az egyházközségek saját szer-
vezésû programokkal kapcso-
lódnak a hit évéhez.

A ünnepség-sorozat szent-
misével vette kezdetét, me-
lyen lelkipász-
tor homíliájában kiemelte: a
legfontosabb, hogy egyek le-

zalaszent-
iváni

Sömenek István

A hit akkor ér valamit, ha gyümölcsöt terem
gyünk hitünkben és szerete-
tünkben; hitünk csak akkor ér
valamit, ha gyümölcsöt terem,
maradandó gyümölcsöt. Ezért
is fogalmazódott meg az a gon-
dolat, hogy a
által „beojtott” és adományo-
zott gyümölcsfákat e napon,
közösen ültessék el a temp-
lomkert-parkoló mögötti téren.

A szentmise egyben kiállí-
tás-megnyitó is volt, a temp-
lomban egy hétig volt látogat-
ható gobelin-ké-
peinek kiállítása. A nyolcvanöt
éves férfi – aki átélte a törté-
nelem legnagyobb viharait –
négy mûalkotást az egyházköz-
ségnek ajándékozott.

Az ünnepség vidám beszél-
getéssel és szeretetlakomával
ért véget.

Kaszás Balázs

Berta Ferenc

Horváth László Gyümölcsfákat ültettek…

Fotó: ifj. Bánfalvi Péter
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Alsónemesapátiban

Balaton Józsefné

– ha-
sonlóan számos zalai telepü-
léshez – hagyományosan no-
vemberben rendezik meg az
Idõsek Napját. A települések
generációit összefogó rendez-
vényre minden esztendõben
számítanak a nyugdíjas korúak
és a meglepetés mûsorral ké-
szülõk egyaránt.

polgár-
mester szerint rendkívül fon-
tos, hogy a településen szinte
minden ott élõ kiveszi a részét
az Idõsek Napjának szervezé-
sébõl, valamint a meglepeté-
sek elõteremtésébõl. Balaton
Józsefné megjegyezte azt is: Al-
sónemesapáti szintén küszkö-
dik olyan problémákkal, ami
egyre nehézkesebbé teszi a ha-
sonló események létrehozását,
de ilyen helyzetekben óriási az

(Valóban) nem csak a 20 éveseké a világ
összefogás a helyben élõk kö-
rében. Van aki étellel, itallal
vagy éppenséggel csak egy jel-
képes ajándékkal igyekszik
részt vállalni a rendezvények
kivitelezésében annak érdeké-
ben, hogy a pénzügyi nehézsé-
gek ellenére ez egyetlen évben
se maradjon el.

Alsónemesapátiban az idei
rendezvényen felléptek a helyi

és jó hangulatú mû-
sort adtak az

növendékei is. Balaton Jó-
zsefné elárulta azt is, hogy egy
meglepetésvendéggel is ké-
szültek, hiszen bemutatkoz-
hatott a helyben élõ

, aki nagy népszerûséget
szerzett produkcióival me-
gyeszerte. A falu a fiatal te-
hetséget az ilyen jellegû sze-
replésekkel a jövõben is támo-

óvodások
általános isko-

la

Burka At-
tila

gatja – tette hozzá a polgár-
mester.

1932. óta él
a faluban. Azt mondja: számuk-
ra nagy élmény, hogy ezen a
napon a település apraja-nagy-
ja meglepetésmûsorral készül
a részükre és a helyi plébános
is mindig igyekszik õket meg-
lepni egy kisebb ajándékkal.

úgy véli: a
faluban jellemzõen békésen él-
nek a különféle generációk és
soha nem tapasztalták azt, mi-
szerint bármilyen nemû tiszte-

Wéber Antalné

Szabó Jánosné

letlenséget szóvá tehettek vol-
na az ifjabbaknak.

Egy másik, kellemes hangu-
latban mulatozó asztaltársaság-
nál – aki szintén
születése óta Alsónemesapáti-
ban él – röviden úgy summáz-
ta Szabó Jánosné mondandó-
ját: a fiatalok is csak annyi tisz-
teletet adnak mindenkor, ameny-
nyit õk is megkapnak vala-
mennyi élethelyzetben, függet-
lenül attól, hogy melyikünk
mikor látta meg a napvilágot.

Simon István

Odonics Betáta

Minden évben várják ezt a rendezvényt a szépkorúak.

Az 2012. novem-
ber 21-én, szerdán ülést tartott .

A tagtelepülések megjelent polgármesterei
, a társulás elnökétõl beszámolót hallhattak az eltelt idõ-

szak eseményeirõl. Az elnök köszönetet mondott
polgármesternek és rajta keresztül

képviselõ-testületének a lezajlott vers és prózamondó verseny
színvonalas megrendezéséért, amelyrõl már olvashattak a la-
punkban tudósítást.

A megjelentek beszámolót ismerhettek meg az Észak-Nyu-
gat Zalai Kistérségi Társulás háromnegyed éves gazdálkodásá-
ról, amelyet – annak kiegyenlítettsége miatt – egyöntetûen el-
fogadta a társulás. Napirendre került a 2013. évi költségvetési
koncepció kidolgozása is, amelyet keretszámként 2.444.000 Ft
jellemez.

A kidolgozott koncepcióra a hatékonyabb mûködés érde-
kében több javaslat is megfogalmazódott, de végül a társulás
valamennyi résztvevõ oldaláról egyetértésre talált.

Szó esett a társulás jövõ évi rendezvényeirõl is, amelyeket
maradéktalanul szeretnének megrendezni, de a helyszínek
pontos meghatározása az év eleji ülésen kristályosodik majd ki.

Az idei év utolsó rendezvényrõl, az , amely-
nek idõpontja 2012. december 16., ezüstvasárnap,

alelnök, polgármestere tájékoztatta a jelenlévõket.
Az ülés további részében a tervezett közigazgatási átala-

kulásokkal kapcsolatos gondolatokat fogalmaztak meg a
résztvevõk. Zárásaként Egervár község képviselõ-testülete
vendégül látta a jelenlévõket.

Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás
Egerváron

Köcse Tibor-
tól

Dormán
Miklós Zalaszentiván

adventi vásárról
Szíjártó Jó-

zsef Egervár

Társulási ülés

H
ungarikum

H
ungarikum

Telefon:

92/380-037, 30/3358-311

Nagylengyel

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!

– Bér- és kereskedelmi fõzés

– Palackozás

– Kis- és nagykereskedelmi

értékesítés

– Igény szerint cefrebeszállítás
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A
tagjai baráti be-

szélgetésre gyûltek össze Szent
Cecília napján a Civilek Há-
zában. Ez a kis terefere már
az adventi készülõdés jegyé-

Zalaszentiváni Nyug-
dijas Klub

ben telt, plé-
bános beszélt az adventi ha-
gyományokról. A klub legköze-
lebbi foglalkozására, december
13-án, Luca-napkor kerül sor.

Sömenek István

- hl -

Az ünnepvárás jegyében

2012 õszén a

elnök ve-
zetésével nyertes Leader-pályá-
zat keretében ingyenes tanfo-
lyam-sorozat indul a faluban. A
pályázatban olyan képzéseket
terveztek, amelyek gyakorlati,
technikai ismeretekkel segítik
a helyiek munkavállalását.

A képzési ajánlat a kö-
vetkezõ:

„
(8 órában). Felnõtt-

korban tanulni nem egyszerû
– ez a képzés megkönnyíti a
hallgatók számára a tréninget
követõen a képzések tanul-
mányi követelményeinek telje-

Gyûrûs
Község Polgáraiért Közalapít-
vány Korpics Károly

Tanulás megtanulása
tréning

Tanuljunk és dolgozzunk helyben!
Ingyenes tanfolyam Gyûrûsön

sítését, mindez pedig közve-
tetten, a munkaerõ-piacon
való elhelyezkedés lehetõsé-
geit is támogatja.

(100 órá-
ban). A képzésen elsajátíthatja
a szilárd és folyékony hulla-
dékok gyûjtésére és szállításá-
ra szolgáló eszközök használa-
tát és a munkavédelmi elõ-
írásokat. Megtanulhatja a tele-
pülés szilárd és folyékony hul-
ladékainak ártalmatlanítását,
környezetkárosító hatásait.

(64 órában). Megismerheti
a vállalkozásokkal kapcsolatos

Hulladékgyûjtõ és -szál-
lító OKJ képzés

Vállalkozói készségek és
ismeretek fejlesztése kép-
zés

adminisztratív, gazdálkodási,
adózási, pénzügyi-számviteli,
pályázati, marketing, finanszí-
rozási alapismereteket. Lehetõ-
sége lesz megismerni a vállal-
kozások mûködtetésének leg-
fontosabb mozzanatait.

(90 órában). A bionövény-
termesztõ képzéssel egyrészt a
tudatos táplálkozás megvalósí-

Bionövény-termesztõ kép-
zés

tására szeretnénk példát mu-
tatni. Másrészt a résztvevõk
megtanulhatják, hogyan lehet
nem csak saját fogyasztásra,
hanem értékesítésre is haszno-
sítani a képzésen szerzett is-
mereteket.”

A tanfolyamot õsszel - té-
len tartják. A képzésen min-
den témakörben 15 fõ vehet
részt.

Sikeres projektzárás a Csertán Sándor Általános Iskola és Óvodában

A
4 intéz-

mény-egységében (2 óvoda és
2 iskola) 2012. október 31-én
zárult a TÁMOP-3.1.7-11/2 -
Referencia-intézmények orszá-
gos hálózatának kialakítása és
felkészítése c. pályázat megva-
lósítása.

A pályázat célja volt, hogy
a referencia értékû mûködési
és pedagógiai gyakorlattal
rendelkezõ közoktatási intéz-
mények felkészüljenek neve-
lési-oktatási gyakorlatuk to-

Csertán Sándor Álta-
lános Iskola és Óvoda

vábbadására, elterjesztésére,
megismertetésére, illetve ez-
zel segítsék más közoktatási
intézmények fejlesztõ tevé-
kenységét, a közoktatási intéz-
mények körében alakuljon ki
a referencia-intézményi mû-
ködéshez szükséges feltétel-
rendszer, és a konstrukció ke-
retében készüljenek fel az in-
tézmények a hálózati együtt-
mûködések és partnerkapcso-
latok kialakítására és tovább-
fejlesztésére, PR-tevékenysé-
gekkel és a hatékony kommu-

nikáció biztosítását szolgáló
feladatokkal. A referencia-in-
tézményi szerepre való felké-
szüléshez szükséges fejleszté-
seket az intézmény pedagó-
gusaiból álló szakmai teamek
végezték, feladataik a referen-
cia intézményként való mûkö-
dés belsõ szabályainak megal-
kotására, az eljárásrendek, szak-
mai dokumentumok kidolgo-
zására, a „jó gyakorlat” átadá-
sára és e folyamat minõségbiz-
tosítására terjedtek ki. Mun-
kájukat külsõ szaktanácsadók
segítették. Az intézmény veze-
tõi és pedagógusai a megva-
lósításhoz szükséges kompe-
tenciákat a számukra elõírt
kötelezõ továbbképzéseken
sajátították el. Intézményegy-
ségenként 2-2 alkalommal
(májusban és októberben)
hospitációval egybekötött
szakmai mûhelyfoglalkozáso-
kat tartottunk a referenciain-
tézményi szolgáltatás poten-
ciális igénybevevõinek. Pályá-
zataink az ÚSZT keretében az
ESZA támogatásával valósul-
tak meg. Az iskolai intézmény-
egységekre 3-3 millió Ft., míg

az óvodai intézmény-egysé-
gekre 2,4 millió Ft. támogatást
nyertünk, melynek 27%-át for-
díthattuk olyan eszközök be-
szerzése, melyek igazolhatóan
a referencia-intézményi szol-
gáltatás ellátásához szüksége-
sek, így sikerült iskolai búto-
rokat, IKT- és fejlesztõ esz-
közöket vásárolni.

Bízunk benne, hogy az
alábbi területeken

1. Befogadó, és az egyéni
fejlõdést biztosító oktatás-ne-
velés eljárásait érvényesítõ pe-
dagógiai módszereket alkal-
maz.

2. Pedagógiai munkájában
megjelenik a kompetencia
alapú nevelés-oktatás tartal-
mainak és módszereinek al-
kalmazása.

3. Új típusú felsõoktatási
gyakorlóhely, partnerintéz-
mény, mely a modernizáció
területein szervezeti kultúrája
és módszertana szempontjá-
ból mintaközvetítõ.

Az elõminõsítést követõ si-
keres projektmegvalósítással
elnyerjük a referencia-intéz-
ményi minõsítést.

Témakörönként 15 fõ vehet részt a képzésen.
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November 10-én tartották
az idei nyugdíjas találkozót

, amihez a Leader
program keretében pályázati
pénzt is nyert az önkormány-
zat. A rendezvényre közel szá-
zan gyûltek össze a tornate-
remben. A szépkorúak elõször

polgármester
köszöntõjét hallgathatták meg,
majd a helyi mûsora
következett. Õket az 4.
osztályos gyerekei, és az

követte, verseket és egy
tánccal kombinált rövid színda-
rabot adtak elõ. A

is készült a rendezvényre,
egy alkalom-

hoz illõ verset szavalt el, míg
néhány tréfás dal-

lal szórakoztatta idõs társait.
Ezt követõen

háziorvos egészségmegõr-
zõ tájékoztatót tartott a jelen-
lévõknek, ami után lehetõség
volt vérnyomás és vércukor-
szint mérésre is.

A mûsor elsõ része után kö-
vetkezhetett a vacsora, amit

Egerváron

Szijártó József

óvodások
iskola

ének-
kar

nyugdíjas
klub
Sebestyén Albertné

Né-
meth Károly

dr. Bódis Ist-
ván

A szépkorúakat köszöntötték

Pogács András

Vincze
Jenõné

Csuti Csaba

Veilinger Csaba

– gy –

helyi vállalkozó
készített el. Eközben a kivetí-
tõn az 50-es, 60-as évekbõl
származó régi fényképeket
lehetett látni, melyeket

gyûjtött össze.
A vacsora után

elõadómûvész következett, aki
régi, közismert nótákkal szóra-
koztatta az idõseket. Ezt köve-
tõen felcsendült a zene is, amit
az idén biz-
tosított. Nem is bírták sokáig
ülve a jelenlévõk, hamar tánc-
ra perdültek. Az képviselõ-tes-
tület tagjai csak egy rövid idõ-
re szakították meg a mulato-
zást, hogy értékes ajándék-
csomagokat sorsoljanak ki a je-
lenlévõk között, majd ismét
folytatódhatott az önfeledt
szórakozás. A hazafelé indu-
lók egy szál rózsát is kaptak
a képviselõ-testület férfitag-
jaitól, így a számtalan élmény
mellé egy kis emlék is ma-
radt az idei nyugdíjas találko-
zóról.

A
szeretné megõrizni a község
büszkeségét, a közel 140 éves
egykori iskolaépületet a jövõ
nemzedékeinek is. Az épület-
ben állandó helytörténeti gyûj-
temény, kiállítás várja a látoga-
tókat. A közelmúltban pályáz-
tak a Leader-program kereté-
ben a tetõ teljes felújítására,
melyre 4,4 millió forintot nyer-
tek, a támogatás áfáját az ön-
kormányzat gazdálkodta ki. A
kivitelezést a teskándi

végezte, dolgozói szep-
tember végén álltak neki a

gõsfai önkormányzat

Cseke
Kft.

Új tetõt kapott a régi iskola
Bõvítenék a helytörténeti kiállítást, pihenõpark készül

munkának és október 30-án
adták át az épületet.

– Szeretnénk a külsõ vako-
latot is rendbe tetetni, hogy a
faluközpontban egy szép épü-
letünk legyen. Bent a látogató-
kat gazdag kiállítás várja, mely-
hez a tárgyakat a falubeliek
adományozták. Régi konyha,
szoba, kenderfeldolgozó esz-
közök, borászati kellékek egy-
aránt találhatók itt. Továbbra is
várjuk a felajánlásokat, régi be-
rendezési tárgyakat – osztotta
meg elképzeléseit

, Gõsfa polgármestere.
Farkas Ti-

borné

A település pályázott még
pihenõpark kialakítására, mely-
lyel egy közösségi teret hozná-
nak létre az egyik szõlõhe-
gyen. Beadványuk sajnos nem
nyert támogatást, így önerõ-
bõl, társadalmi munkában áll-
nak neki a következõ fejlesz-
tésnek. Munkájukat segíti,
hogy az iskolaépület tetõcse-
réjének bontásából fel tudják
használni az ép cserepet és te-
tõfát, valamint egy akácos ki-
termelésébõl is várható fa-
anyag.

– Az önkormányzatnak nyolc-
ezer négyzetméter saját terü-
lete van, szép helyek találhatók
a hegyen is. Szeretnénk oda
egy esõbeállót és egy kemen-
cét építeni, hogy a családok
tudjanak hol összejönni, sütö-
getni, fõzõcskézni – egészítet-
te ki a településvezetõ.

A településre a Mikulás
december 8-án, szombaton 16
órakor érkezik, a karácso-
nyi ünnepséget 24-én délután
tartják.

Pataki Balázs

November 4-én lakásán,
családtagjai körében kö-
szöntötték a 90 éves

.
Az egykori kereskedõ,

boltos, felvásárló, majd a Ganz
Mávag hõközpont kezelõje egy
éve költözött

egyik lányához,
. Három

gyermeke közül kettõ él, rajtuk
kívül öt unoka és három déd-
unoka van.

Kovács
Andrást

Németfaluból
Nagypáliba
Bata Gyulánéhoz

Meghitt ünnepség Nagypáliban
Már nyugdíjba vonulása

elõtt méhészkedni kezdett, s
ezzel a kedvenc idõtöltéssel
csak az elmúlt évben hagyott
fel. Az ünnepeltet ,
Nagypáli polgármestere,

körjegyzõ és
szociális fõmun-

katárs köszöntötte, akik egyút-
tal átadták az
miniszterelnök által aláírt kö-
szöntõlapot és az önkormányzat
ajándékát is Kovács Andrásnak.

Köcse Tibor
Szita

Gabriella Szeke-
res Istvánné

Orbán Viktor
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Fõzni jó!

Készülünk a karácsony-
ra, ami nem csak az ajándé-
kozásról szól. Amíg a Jézus-
ka hozza az ajándékot, min-
ket is jobban megfog a kará-
csony hangulata.

Kisgyermekes családok-
nál ez még több szervezést
igényel, hiszen nem mind-
egy, ki hozza az ajándékot.
Így volt ezzel Péter és csa-
ládja. Egészen addig, míg
egy baráti társaságban el-
kezdtek arról beszélgetni, ki
hogyan készül a karácsony-
ra? Együtt nevettek azon,
hogy ki milyen banális dol-
gon bukott le. Mikor hazaér-
tek, Péter meg is állapította:
mi azért ügyesebbek va-
gyunk, még nem buktunk
le a lányunk elõtt!

Gondolod? – kérdezte
tõle felesége. Péter meg-
döbbent. Mint minden férfi,
meg volt gyõzõdve arról,
hogy minden úgy megy,
ahogy õ gondolja. De a fele-
ségének mindig jó megérzé-
sei voltak, ezért elkezdett Õ
is gyanakodni. Úgy döntött,
ki kell deríteni, mit tud a lá-
nyuk! A döcögõsen zajló be-
szélgetésbõl lányuk érezte,
a szülei valamit nagyon ki
akarnak deríteni. Csak nem
tudják, hogyan kérdezzék
meg.

Lányuk tíz perc után rá-
jött, itt a karácsonyról van
szó. Okos gyerek volt, így
tudta, hogy lebukott, és kér-
dés nélkül mondta: – ami-
kor óvodás lettem, már tud-
tam, hogy ti adjátok az aján-
dékot. Csak úgy tettem,
mintha nem tudnám, hogy
ti is örüljetek…

mxm lakberendezés:
Miszori Imre

Szívesen
veszünk részt ebben a
varázslatban, és talán
azok is részt vesznek
benne, akikrõl nem is
gondolnánk.

Ti is örüljetek…

A szeptemberi tanévkezdés
is eseménydúsan indult az
egervári óvodában. A szépen
felújított intézménybe öröm-
mel érkeztek a gyerekek és dol-
gozók egyaránt. Az õszi napsü-
tést kihasználva a pincedomb-
ra kirándultunk, ahol a tûz té-
maköréhez kapcsolódóan gesz-
tenyét sütöttünk. A cseme-
gézgetés után a közös játék és
a szabadban töltött idõ mara-
dandó élményt nyújtott min-
denki számára.

Október közepén került
megrendezésre a már hagyo-
mányos óvodai alapítványi bál.
A közel félmillió forintos bevé-
tel köszönhetõ a felajánlóknak,

Õszi színkavalkád az egervári óvodában
valamint a szülõk aktív részvé-
telének. Az óvodát támoga-
tóknak mindennemû segítség-
nyújtásért ezúton mondunk
köszönetet. A színvonalas mû-
sor és a finom vacsora után
hajnalig tartott a jó hangulatú
mulatság. A bál bevétele tet-
te lehetõvé az idei tanévben
is a színházlátogatást, vala-
mint az óvoda parkosítását.
Most a Griff Bábszínház elõa-
dásaira váltottunk bérletet,
melybõl három nagysikerû
elõadáson vagyunk túl. (A
három deviáns, A só mese,
Hóhullásban III.) A parkosítás
keretén belül a tuják ültetése
volt az elsõ lépés, de tervez-

zük a további szépítgetést, vi-
rágosítást.

Óvodánkban már 5 éve biz-
tosított az úszásoktatás a nagy-
csoportosok részére, akik idén
a teskándi tanuszodában játé-
kosan sajátítják el az úszás
alapjait.

A gyermekek utaztatásában
a gõsfai és a vasboldogasszo-
nyi önkormányzatok nyújta-
nak segítséget, melyért köszö-
netünket fejezzük ki.

Felkérést kaptunk idén is
az egervári nyugdíjastalálko-
zóra, melynek örömmel tettek
eleget a nagyok. Odaadással,
szeretettel készülõdtek a sze-
replésre.

Következõ feladatunknak
tekintjük a TÁMOP keretein
belül vállalt 3 hetes adventi
programunkat.

Óvónõk
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A katasztrófa-
védelem polgári vé-
delmi feladatai fo-
kozatosan alakultak
ki a korabeli légol-
talmi feladatokból,
és váltak a termé-
szeti vagy ember
okozta katasztró-
fák megelõzését, és
az azokkal szembe-
ni védekezést szol-
gáló szervezeti, fel-
adat- és intézkedé-
si rendszerré. A re-
agálás terén a mun-
ka látványosabb ré-

Esküt tettek…

sze a polgári védelmi szer-
vezetek létrehozása, felszere-
lése és begyakoroltatása. Fon-
tos szempont, hogy az egysé-
gek a veszélyhelyzeti szintet el
nem érõ feladatokban is részt
vegyenek, hiszen a kataszt-
rófák csak akkor kezelhetõk
sikeresen, ha az átlagember is
felelõsséget vállal saját bizton-
ságáért.

a veszélyeztetett-
ségi besorolás alapján a III. ka-
tegóriába tartozik, így mini-
mum 10 fõvel helyi védelmi
csoportot kellett a településen
alakítani. A tagokat kijelölték,

Alibánfa

akik különbözõ funkciókat,
beosztásokat kaptak. A jegyzõ
és a polgármester jelenlétében
november 14-én letették az es-
küt is, mellyel írásba adták,
hogy veszély esetén mindent
megtesznek településükért.

– Mindenki megkapta a fel-
adatát, ismereteik a késõbbiek-
ben oktatással is bõvülnek. A
tagok vállalták, hogy katasztró-
fahelyzet esetén a megadott el-
érhetõségeiken rendelkezésre
állnak, távollétüket pedig elõre
jelzik - számolt be

polgármester.
Cziráki Im-

re
pb

Az új önkormányzati hiva-
tal megalakítása elõtt jelen-
tették be kilépési szándékukat

és
önkormányzatai az
és közös hivatali
kapcsolatból.

– Az elõzetes egyeztetések
során sem nyilvánították ki
konkrétan szándékukat a kilé-
pésrõl, a polgármesteri egyez-
tetésen a közös hivatal felállítá-
sához szükséges megállapodás
tervezetében is javasoltak vál-
toztatásokat, melyeket el is fo-
gadtunk. A közös testületi
ülésen a tervezet elfogadásával
kapcsolatos egyeztetés során is
utólag, konkrét kérdésre vá-
laszolva szakították csak meg a
tárgyalásokat, azzal együtt,
hogy kinyilvánították, hogy
meg voltak elégedve a hivatal
eddigi mûködésével. Ezzel sok
évtizedes hagyományainkkal
ellentétben a hivatali ügyeiket
többé nem Egerváron intéz-
hetik – mondta ,
Egervár polgármestere a két
település által összehívott saj-
tótájékoztatón.

A maradó két település,
Lakhegy és Egervár 1500 kö-
rüli összlakosságszáma így már
nem éri el az önálló hivatal
létrehozásához szükséges mér-
téket, ezért az önkormányza-
tok új kapcsolatot keresnek,
hogy lakosaik részére továbbra
is helyben, változatlanul Eger-

Gõsfa Vasboldogasszony
Egervárral

Lakheggyel

Szijártó József

Egervár és Lakhegy keresi a megoldást
váron biztosítsák az igazgatási
feladatok ellátását. A körjegy-
zõség fenntartásában eddig is
Egervár vállalta a legtöbb sze-
repet, hiszen a költségek közel
felét a saját költségvetésébõl
biztosította, holott az ügyek
százalékos aránya ennél jóval
kevesebb volt. Számításaik sze-
rint önkormányzatuk anyagi-
lag jobban is jár, a feladatokat
pedig a jövõben is ellátják.

– Az elmúlt években sok
anyagi áldozatot kellett hoz-
nunk a közös feladatok ellátá-
sáért, mert az önkormányza-
tok csak utólag adták át a mû-
ködéshez szükséges költsége-
ket. Nem rendelkeztek elég
anyagi forrással, így szinte fo-
lyamatosan önkormányzatunk
elõlegezte azt meg, ezen kívül
a fejlesztésekhez szükséges ön-
erõhöz sem tudtak anyagilag
hozzájárulni – tette hozzá az
egervári településvezetõ.

A térség további fejlõdését
Egervár és Lakhegy közösen
együttmûködve segítené elõ,
céljuk, hogy a lakosság ebbõl a
kiválásból szinte semmit se ve-
gyen észre, ügyeiket továbbra
is szakszerûen, magas színvo-
nalon látják el. A települések
fejlõdését a körjegyzõség fel-
bomlása se törheti meg:

– Magyarország egyetlen
reneszánsz-barokk kori várá-
nak rekonstrukciója a tervek
szerint halad. Jelenlegi állás

szerint tudjuk tartani a határ-
idõket, pénzügyi helyzetünk
megoldódott, és a mûszaki át-
adás november 30-án elkezdõ-
dött. Elõttünk áll az iskola ál-
lami kézbe adása, az óvodáink

újraalapítása, ezzel is biztosít-
va a közoktatási törvényben
meghatározott feladatainkat -
zárta mondandóját Szijártó
József.

Pataki Balázs

Kivel alkothat hivatalt Egervár?

Bangó László és Pál Ernõ is az egység
tagja lett.
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Vas- és fémhulladékok
átvétele magas napi áron!

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 közületektõl is!

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

Zalaegerszeg, Bánya u. 2.
Nyitva tartás: H-P: 8.00 - 16.00

Szo.: 8.00 - 14.00

Közületek részére ingyenes konténer kihelyezéssel.Közületek részére ingyenes konténer kihelyezéssel.

KEDVEZÕBB ÁRAK!
ALACSONYABB ÓRASZÁMOK!

Megjelent az új OKJ,
képzéseinket még a régi feltételekkel indítjuk!

Nyilvántartási szám: 20-0212-05 • Akkreditációs lajstromszám: AL-0047
MSZ EN ISO 9001:2001

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

A TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület

tanfolyamokat indít és szervez
a megye városaiban.

Targoncavezetõ, Emelõgépkezelõ, Földmunkagép kezelõ,
Fakitermelõ, Motorfûrész-kezelõ,

Kisteljesítményû kazán fûtõ, Kazánkezelõ
Tûzvédelmi szakvizsgát

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden

részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve
30/378-4465.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

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

Bronz-, ezüst-, aranyvasárnap

Fenyõbútor vásár, amit nem szabad kihagyni!

Bronz-, ezüst-, aranyvasárnap a nyitva tartás 9-13 óráig

Fenyõbútor vásár, amit nem szabad kihagyni!

20-35-40 % kedvezmény
TV állvány széles, magas

30 840 Ft51 400 Ft

Megtakarítás

20 560 Ft

Anikó 3 ajtós komód

44 220 Ft73 700 Ft

Anikó keskeny

ajtós

21 300 Ft

35 500 Ft

Claudia falipolc nagy

8 520 Ft14 200 Ft

Sarolta valódi bõr ülõgarnitúra 3-1-1

399 900 Ft533 300 Ft

Az akció december 3-tól december 15-ig, illetve a készlet erejéig tart.

Az árak az áfát tartalmazzák.

Megtakarítás

29 480 Ft

Megtakarítás

5 680 Ft

Megtakarítás

14 200 Ft


