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Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása támogatásával

Zengõbarack megelõzte Vackort

Meghívó
Az Észak- Nyugat Zalai Kistérségi Társulás és Egervár
Község Önkormányzata 2012. december 16-án vasárnap
10:00 órától Adventi Vásárt 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!

sõnek kóstolt ital a következõ
véleményeket gyûjtötte: „Ez illathibás. A háttérben talán
érezni a dinnyeillatot. Kilóg
belõle az alkohol.”
Az értékelés mindössze hét
pontot ért, amit nem volt nehéz túlszárnyalni.
A körtepálinka jobban szerepelt. „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
(Folytatás a 2. oldalon)

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

Kályhakész, száraz tûzifa
raklapos hálós csomagolásban megrendelhetõ
a kemendollári fafeldolgozóban

1,8 méter

Hagyományteremtõ szándékkal rendezték.
– Kismértékben orvosság, kedvelõi az I. Kisüsti pálinka
nagymértékben gyógyszer! – minõsítõ bemutatón Nagyegyeztek meg a gazdák a pá- páliban.
– A „helyi érték” rendezvélinkájuk minõségérõl a Nagypáli Innovációs Ökocentrum nyek sorában szerepel a Kisbejárata elõtt. November 24.- üsti pálinka minõsítõ – tájéén ennél pontosabb informá- koztat Köcse Tibor, Nagypáli
ciót is kaphattak a pálinka polgármestere.

– Elsõ alkalommal és hagyományteremtõ szándékkal
szerveztük az eseményt. A borminõsítések régóta népszerûek a településen. Ez adta az
indíttatást, hogy ismét kezdjünk valami újat. Fontosak
ezek a kezdeményezések, –
állapította meg a polgármester
– a gazdák egyre többen vesznek részt az eseményeken és a
fiatalok is bekapcsolódnak a
programokba.
Hessel Ferencné kistérségi
menedzser 25 származási bizonyítványt és ugyanannyi pálinka mintát gyûjtött a minõsítés
kezdete elõtt.
A szakmai program egyik
legfontosabb eseményét a bíráló bizottság elnökének, Horváth Jánosnak az elõadása jelentette. A kisgörbõi pálinkafõzde tulajdonosától részletes
tájékoztatást kaptak az érdeklõdõk a pálinkafõzés és kezelés 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-

Tölgy
csertölgy
akác

23 000 Ft/rakat

vegyes tûzifa 20 000 Ft/rakat
1,2 méter

A kiszállítás 15 km-en belül díjtalan, nagyobb távolságra önköltséges áron történik.
Rendelésfelvétel: 30/901-9797; 30/640-5408
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Hét falu szövetsége

Teljes volt az egyetértés.
November 9-én hét falu
polgármesterei és képviselõtestületének tagjai gyûltek öszsze a pethõhenyei faluház tanácskozó termében. Ez alkalommal döntöttek arról, hogy
Nagypáli, Kispáli, Pethõhenye
továbbá Nemesapáti, Alsónemesapáti, Gõsfa és Vasboldogasszony 2013. január 1-jétõl
közös polgármesteri hivatalt
mûködtet Nagypáliban és Alsónemesapátiban.
Deák István, a vendéglátó
település polgármestere kiemelte: az átalakuló önkormányzatiság egyik lényeges
eleme, hogy nem egy központi
település határozza meg azt,
hogy a többi falu mit csináljon.
Sok idõnek kellett eltelnie

ahhoz, hogy rájöjjenek Magyarországon az önkormányzatok:
minden képviselõ-testületnek
saját települését kell képviselnie. Reményei szerint ez a
megállapodás ennek szellemében születik.
A polgármesterek részérõl
felvetõdõ kérdésekre Szita Gabriella és Simon Margit körjegyzõk válaszoltak. Az elkészült társulati megállapodást
Köcse Tibor, Nagypáli polgármestere terjesztette elõ jóváhagyásra, ezt a jelenlévõ képviselõ-testületek egyhangúlag elfogadták.
– Egy szövetséget hozunk
létre, de a falvak megõrzik önállóságukat – hangsúlyozta Köcse Tibor. – A megállapodás

Szövetséget hoztak létre.
értelmében az önkormányzati
törvényben elõírt kétezer állampolgár helyett háromezer
ember ügyeit intézzük. Keresni kell a lehetõségeket az önellátásra, ki kell használni a
pályázati lehetõségeket, s a biz-

tonságos gazdálkodás érdekében
át kell térnünk az energiatakarékos fûtési és világítási rendszerekre. Úgy gondolom, hogy
ezzel az összefogással sokkal
hatékonyabban mûködik majd
a hét falu, mint korábban.

A nyugdíjasok napja volt

Zengõbarack megelõzte Vackort
(Folytatás az 1. oldalról)
párlat, ami már a középmezõnyt jelenti.
A vadkörte (vackor) vezette a mezõnyt.
„Erdõalja illat. A területen
gomba is volt. Levél meg valami. Nem olyan nagy baj, a vadkörte erdõben van. Ez eddig a
legjobb.”
„Enyhén aszalványos ízt
érezni. Azt, ahogy a vadkörte
megbarnul.”
Közben megérkeztek a nõi
focimeccsre is kíváncsi szurkolók. Ezt a derbit az esélyesebb
ellenfél nyerte.
A Nagypáli Önkormányzat
vendégül látta a meghívottakat, a vadpörkölt biztosan közönségdíjat ért volna, ha szerepel a bírálaton.
Ebéd után folytatódott a minõsítés. 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 hibáztam.
– Most, hogy nyugdíjas vagyok, minden gondom, bajom
elfelejtem a hegyen. Népszerû
hobbi lett a szõlészet. Ismert
emberek, színészek is foglalkoznak ezzel.
Végül eljött az igazság pillanata.
A legjobb pálinka különdíját a vasvári Varga Zoltán zengõbarack pálinkája nyerte el.
Elsõ helyen végzett a naspolyapálinkával a zalaegerszegi Kovács József. A második helyezést a zalaszentiváni Celedi
József szerezte meg a vegyespálinkával. Kovács József kajszibarack pálinkája harmadik
helyezést is ért.
Ez volt az I. Kisüsti pálinka
minõsítõ Nagypáliban. Jövõre
folytatjuk...
sl

Nagyszerû volt a hangulat.
November 24-én szombaton, nyugdíjas találkozót rendeztek Vasboldogasszonyban.
Az eseményre a falu idõseinek
nagy része ellátogatott, hogy
egy kellemes délutánt töltsenek el együtt a faluházban. Az
ünnepségen elõször Mazzag
Géza polgármester köszöntötte az megjelenteket, majd
átadta a színpadot a fellépõknek. Elsõként Hoffer Ágnes
szavalt egy verset, majd a helyi
gyerekek mûsorát tekinthették
meg a szépkorúak, melyben
verseket szavaltak, és táncokat
adtak elõ. Végezetül Lovay
László érkezett, aki örökzöldeket és közismert slágereket
énekelt. Elõadása olyan nagy
sikert aratott, hogy többször is

visszatapsolták egy-egy újabb
dalra, sõt olyan is akadt, aki
táncra is perdült a zene
hallatán.
A mûsor után az önkormányzat kiadós vacsorával vendégelte meg a jelenlévõket,
melyet idén is a helyi asszonyok készítettek el. Ezt követõen tombolasorsolásra került
sor a nyugdíjasok között. Az
izgalmak után már csak a zenéé és a táncé volt a fõszerep.
A polgármester bíztatására
még vonatoztak is a jelenlévõk, szinte senki sem maradt
ülve. Egészen késõ estig tartott
a mulatozás az idei nyugdíjas
találkozón, mindenki megelégedésére.
gy.g.
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Járhatóbb hegyi utak Kemendolláron
Elkészült a civil szervezetek „otthona”
Õsszel fontos társadalmi
munkák zajlottak Kemendolláron, ezek közül a legszembetûnõbb változás a faluház belsõ 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 infrastruktúrával, öltözõvel, vizesblokkal,
mellékhelyiséggel felszerelkezve épült meg, melyet hamarosan átadunk használatra a
„tulajdonosainak”. Az új épületrész külön bejáratot kapott
és jelentõs társadalmi munka
folyt itt a fiatal nyugdíjas férfiak által, akik után az asszonyok vállalták el a takarítást –
számolt be Koronczi László
polgármester.
A városkörnyéki települések közül Kemendollár rendel-

Az aszfaltozott horhos és a civilek szobája felújítás elõtt és után.
kezik az egyik legnagyobb
zártkerttel, hegyi területtel. A
hegyi utak szintkülönbségei a

Tûzoltók gyakorlata

domborzatból adódóan több
esetben is rendkívül nehézzé
teszik a közlekedést. Az önkormányzat az itteni utak járhatóságának biztosítására minden
évben jelentõs összeget költ.
– Korábban is történt jelentõs összefogás a hegyi közlekedés javításáért, de most a lakosság az önkormányzat által
felkarolva még hatékonyabb
munkát tudott végezni. Az
egyik hegyvonulat szõlõtulajdonosai pénzügyileg és munkamegosztásban is összefogtak, az összegyûlt összeget az
önkormányzat annak felével
kiegészítette. Az értékteremtõ
társadalmi munka eredményeképp az egyik legmeredekebb
horhost szilárd burkolattal láttunk el. A három ilyen meredek hegyrész közül az egyik
korábban már szilárd borítást

kapott, a harmadik szakasznak
pedig ezután kezdünk neki.
Reményeink szerint, bár az önkormányzatnak az anyagi lehetõségei szûkülnek, a közösségi
összefogás továbbra is segíti
elõbbre vinni a települést –
tette hozzá Koronczi László.
A település a teljesség igénye nélkül köszönetet mond
Bertók Balázsnak, Csiszár
Lászlónak, Nemes Barnabásnak és Szommer Szabolcsnak,
akik összefogták a munkát és
saját munkagépeikkel, eszközeikkel segítették a kivitelezést. A településsel kapcsolatos információ, hogy Kemendolláron a szokásos téli véradást
december 17-én tartják, melyet újfent a sokak által kedvelt
Dollári Esték programsorozat
követ majd.
Pataki Balázs

A gyakorlat végén közös fotón a résztvevõk.
A zalaegerszegi hivatásos
tûzoltóság a mûködési területükön levõ tûzoltó egyesületek részére idén éves ellenõrzõ gyakorlatot ír elõ. Zalaszentivánon nemrég a zalaegerszegi hivatásosokkal közösen tartották meg a Zalaegerszeg környéki önkéntes tûzoltó egyesületek (Bak, Zalaistvánd, Pókaszepetk, Kemendollár és Zalaszentiván) éves ellenõrzõ gyakorlatát.
– Ez az éves ellenõrzõ gyakorlat 2012 január 1-tõl elõírás.
Ellenõrzik, hogy az ÖTE-k felkészültsége megfelelõ-e. Minõsítik a gyakorlatot, ami még azt
a célt is szolgálja, hogy „gyakoroljuk” hogyan kell együtt
dolgozni a hivatásosokkal. Negyedévente is vannak ilyen ellenõrzések, de azok csak a

felszerelésekre, azok papírjaira, illetve a hivatalos papírokra
(tagnyilvántartás,
eseménynapló, oktatási napló stb.) terjed ki. Ilyenkor a tûzoltóautó
megfelelõ mûszaki állapotát és
papírjait is ellenõrzik – tájékoztatta lapunkat Pozsogár
Andrea, a házigazda önkéntesek vezetõje.
A gyakorlatot Horváth Szabolcs tûzoltó õrnagy, a zalaegerszegi hivatásos tûzoltóság
parancsnoka sikeresnek minõsítette, ez alapján a Zalaegerszeg
környéki ÖTE-k felkészültsége,
tudása megfelelõ. A közös gyakorlat végén még az ÖTE-k tagjai megtekintették egymás tûzoltó autóit és azok felszereltségét, illetve a hivatásosok fecskendõjének felszerelését is.
-pb-

Zalaszentivánon
25-35 kg körüli
húsfajta süldõk eladók

Ár: 700 Ft/kg
Érdeklõdni: 30/478-6485

Ha elolvasta, adja tovább!
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„Legyen szép a napjuk!” Nyugdíjas találkozó Gõsfán

Gáspár Zoltánné és a falu fiataljai köszöntötték a szépkorúakat.
Hagyományosan õsszel ünnepelték Nemesapátiban a település szép kort megélt lakosait, akiket november 17-én láttak vendégül a helyi közösségi
házban. Elõször az óvodások
mûsora fakasztott mosolyt az
örökifjak arcára, majd az iskolások adták elõ a Rátóti csikótojás szórakoztató történetét.
A fiatalok vidám mûsora után
Gáspár Zoltánné polgármester köszöntötte a vendégeket:
– Évente egy alkalommal
összegyûlünk azért, hogy kifejezzük hálánkat, megbecsülésünket, szeretetünket azok
iránt, akik hosszú munkában
töltött évek után köztünk töltik megérdemelt nyugdíjas
éveiket. Társadalmunknak hasznos tagjai, és szükségünk van
arra a sok élettapasztalatra,
higgadt bölcsességre, amivel
csakis õk rendelkeznek. Rohanó hétköznapjainkban sokszor
egymást sem látva bolyongunk, 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. Köszönet azért, hogy értünk áldozták fiatalságuk energiáját, nap-

palait, kényelmét, éjszakáit,
nyugalmát. Könnyebben telik
az idõ, ha mosolyt, megértést,
szeretetet, és ha kell, együtt érzõ vigasztalást adnak egymásnak – szólt a Gáspár Zoltánné,
aki a Szent Család meghitt adventi imaheteit is ajánlotta a
megjelenteknek.
Idén is nagy sikert aratott
Jurina Beáta és Bálint Csaba
operett slágerekbõl álló mûsora, az elõadásba nézõiket szokás szerint olykor szereplõként is bevonták. Az idõsek a
gyerekek által készített apró
ajándékkal gazdagodtak, s nevükben Frankovics Tibor, a
Nemesapáti Nyugdíjasok Egyesületének elnöke köszönte
meg a kedvességet. A mûsorok
után mind a vendéglátók,
mind a vendégek vidámságban, teli asztalok mellett zárták az emlékezetes napot. A
Csertán Sándor Általános Iskola énekkarosai december tizedikét követõen felkeresik a falu
idõs, egyedülálló lakosait, családjait, hogy a közelgõ ünnep
hangjait költöztessék házaikba.
Pataki Balázs
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.

Játszóház Alibánfán
Az Alibánfa Fejlõdéséért Közalapítvány
idén is megszervezte
a községben a gyermekek számára az adventi játszóházat. A
lurkók vidáman töltöttek el egy fél napot
a faluházban; ahol
volt arcfestés, rajzolás
és filmvetítés és persze sok-sok nevetés.

Hagyomány Gõsfán, hogy
minden év novemberében köszöntik a falu legidõsebb lakosait, és egy kellemes délutánra
hívják õket. Nem volt ez másképp az idén sem.
Az önkormányzat hívó szavára szép számmal el is mentek november 17-én a faluházba. A nyugdíjasok Farkas Tiborné polgármester asszony
köszöntõje után a Zahira hastánccsoport elõadását nézhették meg. Õket Ambrus Anna
követte egy, az alkalomhoz illõ
verssel, majd a Gõsfai Picurok
mutattak be egy táncot. A
program ezután egy emléklap
átadásával folytatódott, amit
Gézárt Jánosné vehetett át, az
elmúlt években nyújtott segítõ
munkájáért. A mûsor folytatásaként a Lakhegyi Daloskör
következett, tagjai örökzöld

slágerekkel szórakoztatták a
nyugdíjasokat. Az önkormányzat gondolt azokra, akik a közeljövõben ünnepelték a névnapjukat, így a két jelenlévõ
Erzsébet – Fatér Ottóné Erzsi
néni, valamint Méhes József,
Gõsfa díszpolgárának felesége,
Erzsike – egy-egy csokor virágot kapott. Az ünnepélyes pillanatok után Mátyás Bettina
szavalt el egy verset, majd a
Rozmaring
Néptánccsoport
zárta a fellépõk sorát.
Az önkormányzat az idén
is vacsorával kedveskedett a
jelenlévõknek, majd az önfeledt szórakozásé volt a terep.
Varjasi Gábor gondoskodott a
zenérõl, de a hangulatot a
Lakhegyi Daloskör is igyekezett emelni, tagjai nem siettek
haza a gõsfai nyugdíjastalálkozóról.

Gazdag mûsor várta az ünnepelteket.

2012. november
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Hivatalt váltanak Vasboldogasszonyban
Fejlõdést várnak az új kapcsolattól
Vasboldogasszony régóta
Egervárral, Lakheggyel és Gõsfával alkotott egy körjegyzõséget. A település november 9én este Pethõhenyén azonban
új hivatalhoz szóló megállapodást írt alá. A hatszáz lelkes
település ezzel január elsejétõl
a Nagypáli, Kispáli, Pethõhenye, Alsónemesapáti, Nemesapáti, Gõsfa alkotta hivatalhoz csatlakozik. A döntés a
környéken sokakat meglepett,
így a település vezetése kezdeményezte a téma felgöngyölítését lapunk hasábjain is.
– Másfél évvel ezelõtt a hivatali átszervezések hírére reagálva keresett meg bennünket
Nagypáli, hogy szeretnék továbbra is fenntartani hivatalukat. Akkor háromezer fõ vagy
hét település volt az összefogás alapja. Tárgyaltunk és
kaptunk egy ajánlatot tõlük,
mely szerint éves szinten 2,5

millió forinttal kevesebbel kellene hozzájárulnunk a közös
hivatalhoz, ha csatlakozunk
hozzájuk. A fennmaradó különbségbõl már kisebb fejlesztéseket elindíthattunk volna…
Közben a körjegyzõségünknek
is fontossá váltunk, és a finanszírozásból ugyanekkora összeget engedtek el – vetítette elõre Mazzag Géza polgármester.
Akkor a képviselõ-testület
többsége a maradás mellett
döntött. Az egervári körjegyzõséghez tartozó falvak közül a
második legnagyobb település
Vasboldogasszony, de az elmúlt években ennek ellenére
itt volt a legkisebb az adókból
származó bevétel. Az elõzõ
képviselõ-testületeknek nem
sikerült vállalkozásokat csábítani a településre, emellett a
jelenlegi fejlõdést tekintve is
megfontolandó volt Nagypáli
ajánlata.

Mûhelysorozat Zalaszentivánon

Faluházak a közösség- és településfejlesztés szolgálatában:
A Zalai Falvakért Egyesület
„Szolgáltató faluházak” címmel
indított
mûhelysorozatának
harmadik állomásaként Zalaszentivánra látogatott 10 település népmûvelõje, mûvelõdésszervezõje. A találkozó aktualitását az Integrált Közösségi és Szolgáltató Terek indulása, az új mûködési forma,
az új kihívásoknak való megfelelés szüksége adta. Az egyesület a Magyar Nemzeti Vidéki
Hálózat 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 közösség- és ezzel együtt a te-

lepülés- és vidékfejlesztésben.
A mûhelyt vezetõ szakember,
Beke Márton megfogalmazta:
„az IKSZT nem az embereknek
csinál programokat, hanem az
emberekkel”. Az ismeretátadás
ezúttal a közösségi tervezés, a
közösség általi vezetés, a bevonás módszerei valamint az
önkéntesség témáiban zajlott.
A zalaszentiváni találkozó
alkalmat teremtett az elméleti
ismeretek gyakorlatba való
átültetésére, egymás jó gyakorlatainak megismerésére is. A
program házigazdájaként Dormán Miklós polgármester bemutatta a települést, a közelmúltban átadott bölcsödét, az
IKSZT-t, beavatta a hallgatóságot a legújabb fejlesztési elképzelésekbe, a helyi közösségek életébe.

Németh Zsolt és Mazzag Géza bizakodó a jövõt illetõen.
– A „megyünk-maradunk
kérdés” azóta is a levegõben
lógott. De már akkor megkértük a gesztorönkormányzat
vezetõjét, Szijártó József egervári polgármestert, hogy tegyen lépéseket azért, hogy biztosított legyen a körjegyzõség
mûködése. Kértük, hogy próbálja meg más településekkel
bõvíteni a hivatalt, hogy se
létszámban, se gazdaságosságban ne okozzon gondot valamely falu távozása. Ígéretek
voltak a részérõl, tárgyalt is, de
sajnos kezdeményezései nem
vezettek eredményre. A korábbi nagypáli tárgyalás kapcsán
törvény adta lehetõséget kaptunk, hogy körjegyzõséget váltsunk. Ezt az esélyt próbáltuk
most kihasználni, a képviselõtestület egységesen a váltás mellett döntött. Az önkormányzati választásokkor a falu képviseletére tettünk esküt, és az elhatározás meghozatalakor is Vasboldogasszony érdekeit tartottuk szem elõtt. Kérjük a lakosság támogatását, akiknek kényelmesebb ügyintézést fogunk
biztosítani. A többi közös intézmény mûködtetésével továbbra is partnerek maradunk Egervárral – tette hozzá Mazzag Géza.
A váltással az önkormányzat célja, hogy még kevesebbe
kerüljön a körjegyzõség mûködtetése, szeretnék fejleszteni a temetõt, házhelyeket és

ifjúsági szállót alakítanának ki,
helyreállítanák a szennyvíz
nyomvonalat. Ezen elképzeléseket egyrészt saját erõbõl,
másrészt pályázati pénzekbõl
kívánják megvalósítani. Az új
hivatalban a lakosság számára
hetente háromszor négy órában, helyben, korszerû környezetben kívánják biztosítani az
ügyintézést. A Nagypálihoz tartozó Pethõhenyén mûködõ kirendeltség erre már jó példa.
– A testülettel november 7én beszéltünk a váltásról, melyet másnap Egerváron az
együttes ülésen jelentettünk
be, az új megállapodást pedig
azt követõ nap írtuk alá. A mai
világban fontos a kommunikáció, melyet hiányoltunk, és érzéseink szerint Egervár mindig
fontosabb volt a körjegyzõség
számára. Tudjuk, hogy az elmúlt évek után sok dolog köt
minket Egervárhoz, de úgy
gondoltuk, hogy ezt a döntést
meg kell lépnünk. Két év
múlva az önkormányzati választások utáni testület dönthet úgy, hogy máshol folytatja… Viszont addig szeretnénk bebizonyítani, hogy jól
döntöttünk. A falugondnoki
szolgálat pedig továbbra is segíti a munkánkat és a lakosság
igényeinek megfelelõen mûködik – egészítette ki Németh
Zsolt alpolgármester.
Pataki Balázs

HIRDETÉSÉT
feladhatja az

Észak-Nyugat Zala
havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Több településsel, gazdaságosabban

Dormán Miklós: – Az új hivatal
gazdaságosabb lesz.

Cziráki Imre: – Több pénzünk
marad fejlesztésre.

Alibánfa, Kiskutas, Nagykutas, Zalaszentiván és Zalaszentlõrinc községek képviselõ-testületei 2012. október 24én, Zalaszentivánon megtartott együttes képviselõ-testületi ülésükön egyhangú szavazással, igazgatási feladataik ellátására közös önkormányzati hivatal létrehozásáról döntöttek.
A megállapodást a polgármesterek október 31-én látták el
kézjegyükkel, akiket a 2013 januárjától felálló közös hivatal
kialakításáról, a tárgyalások
elõzményeirõl, a döntés hátterérõl kérdeztünk.
– Nagykutas, Kiskutas és
Zalaszentiván között már két
és fél éve folytak a tárgyalások,
hogy miként lehetne az eddiginél gazdaságosabban mûködtetni a két körjegyzõséget. Korábban a kutasi körjegyzõségen a jegyzõasszony szülési
szabadságra ment, akit helyettesíteni kellett. A feladatot a mi
jegyzõnk, dr. Erdélyi Gábor
vállalta el, aki így párhuzamosan dolgozott a két hivatalban.
2010-ben már az öt képviselõtestület kinyilvánította a szándékát, hogy közös körjegyzõséget hozzon létre, közben a
kormány teljesen más struktú-

ra létrehozásáról adott hírt.
Ezért úgy gondoltuk, hogy kormánydöntésig várunk még az
átalakítással. Az új hivatal rugalmasan, de mégis gazdaságosabban tevékenykedik majd, az
új struktúrát úgy alakítottuk ki,
hogy mindkét körjegyzõségen
meglegyenek a megfelelõ mûködéshez szükséges minimális
feltételek. Ezért is döntöttünk
úgy, hogy Zalaszentiván Község Önkormányzati Hivatalát
hozzuk létre, telephelyként
pedig Nagykutason mûködik
még kirendeltség. Remélem,
hogy a finanszírozás a költségvetési törvényben leírtak szerint fog mûködni, akkor az önkormányzatok jóval kevesebb
pénzbõl tudják a hivatalokat
fenntartani. Ragaszkodtunk a hozzánk tartozó kistelepüléseinkhez, akiket próbáltak máshova
csábítani, és akikkel régóta jó
kapcsolat köt minket össze –
tájékoztatott Dormán Miklós,
Zalaszentiván polgármestere.
A tárgyalások során fontos
szempont volt, hogy a lecsökkentett létszámú hivatalokban
ne kelljen dolgozótól megválni, Nagykutason a késõbbiekben aljegyzõt is kell választani.
Az új hivatal létrejöttérõl mind

az öt képviselõ-testület egyhangúlag 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-

2012. november
deztük volna. A kormánydöntés elõtt az iskola intézményfenntartása miatt gondolkoztunk a váltáson, de reményeink szerint a mostani változások után több pénzünk marad
településünk
fejlesztésére,
épületeink karbantartása. Eddig is takarékosan gazdálkodtunk, így a kormánynak helyettünk nem kell adósságokat törlesztenie – árulta el Cziráki
Imre, Alibánfa polgármestere.
Az általunk megszólaltatott
polgármesterek kinyilvánították: nem zárkóznak el attól,
hogy a késõbbiekben társulásuk bõvüljön, így akár Egervárnak is „visszaadnák” az iskolatársuláskor kapott segítséget.
Pataki Balázs

Novemberi orchidea
Nagyon sok helyen láthatunk szebbnél szebb orchideákat, de az még a kertészetekben is ritka, hogy egy szálon
74 (hetvennégy) virág nyíljon.
Ilyen kincs birtokában van a
Nemesapátiban élõ Józsa Árpádné. Ilona asszony több
mint félszáz cserép, más-más
színben pompázó és fajtájú orchidea gazdája.
Talán három vagy négy esztendeje, hogy valamilyen alkalommal ilyen virágot kapott
ajándékba – meséli otthonában, a színpompás virágok
közt Józsa Árpádné. Azóta kapja-gyûjti az orchideák számos
változatát. Nem is kell azon
csodálkozni, hogy nála évente
kétszer-háromszor nyílnak a virágok; mert – mint mondja – a
virágot szeretni kell, gondozni,
és néha-néha beszélni hozzá!
Akkor ilyen, mennyei csodával
örvendezteti, hálálja meg a növény a szeretõ gondoskodást,
mint ez a sárga-pompába öltözött virág.
(HáeL)

A hit akkor ér valamit, ha gyümölcsöt terem
Hat egyházközség közösen
szervezte-rendezte meg a „Hit
éve” megnyitóját a zalaszentiváni római katolikus plébánia-templomban. XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat
megnyitásának 50. évfordulója
alkalmából, 2012. október 11-i
kezdettel meghirdette a Hit
évét. Az új evangelizáció szellemében rendezett tematikus
év a Szentatya szándékának
megfelelõen 2013. november
24-én fejezõdik be. Hazánkban, az egyházmegyék, illetve
az egyházközségek saját szervezésû programokkal kapcsolódnak a hit évéhez.
A ünnepség-sorozat szentmisével vette kezdetét, melyen Sömenek István lelkipásztor homíliájában kiemelte: a
legfontosabb, hogy egyek le-

gyünk hitünkben és szeretetünkben; hitünk csak akkor ér
valamit, ha gyümölcsöt terem,
maradandó gyümölcsöt. Ezért
is fogalmazódott meg az a gondolat, hogy a Kaszás Balázs
által „beojtott” és adományozott gyümölcsfákat e napon,
közösen ültessék el a templomkert-parkoló mögötti téren.
A szentmise egyben kiállítás-megnyitó is volt, a templomban egy hétig volt látogatható Berta Ferenc gobelin-képeinek kiállítása. A nyolcvanöt
éves férfi – aki átélte a történelem legnagyobb viharait –
négy mûalkotást az egyházközségnek ajándékozott.
Az ünnepség vidám beszélgetéssel és szeretetlakomával
ért véget.
Horváth László

Fotó: ifj. Bánfalvi Péter
Gyümölcsfákat ültettek…
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(Valóban) nem csak a 20 éveseké a világ
Alsónemesapátiban – hasonlóan számos zalai településhez – hagyományosan novemberben rendezik meg az
Idõsek Napját. A települések
generációit összefogó rendezvényre minden esztendõben
számítanak a nyugdíjas korúak
és a meglepetés mûsorral készülõk egyaránt.
Balaton Józsefné polgármester szerint rendkívül fontos, hogy a településen szinte
minden ott élõ kiveszi a részét
az Idõsek Napjának szervezésébõl, valamint a meglepetések elõteremtésébõl. Balaton
Józsefné megjegyezte azt is: Alsónemesapáti szintén küszködik olyan problémákkal, ami
egyre nehézkesebbé teszi a hasonló események létrehozását,
de ilyen helyzetekben óriási az

összefogás a helyben élõk körében. Van aki étellel, itallal
vagy éppenséggel csak egy jelképes ajándékkal igyekszik
részt vállalni a rendezvények
kivitelezésében annak érdekében, hogy a pénzügyi nehézségek ellenére ez egyetlen évben
se maradjon el.
Alsónemesapátiban az idei
rendezvényen felléptek a helyi
óvodások és jó hangulatú mûsort adtak az általános iskola növendékei is. Balaton Józsefné elárulta azt is, hogy egy
meglepetésvendéggel is készültek, hiszen bemutatkozhatott a helyben élõ Burka Attila, aki nagy népszerûséget
szerzett produkcióival megyeszerte. A falu a fiatal tehetséget az ilyen jellegû szereplésekkel a jövõben is támo-

Minden évben várják ezt a rendezvényt a szépkorúak.
gatja – tette hozzá a polgár- letlenséget szóvá tehettek volna az ifjabbaknak.
mester.
Egy másik, kellemes hanguWéber Antalné 1932. óta él
a faluban. Azt mondja: számuk- latban mulatozó asztaltársaságra nagy élmény, hogy ezen a nál Simon István – aki szintén
napon a település apraja-nagy- születése óta Alsónemesapátija meglepetésmûsorral készül ban él – röviden úgy summáza részükre és a helyi plébános ta Szabó Jánosné mondandóis mindig igyekszik õket meg- ját: a fiatalok is csak annyi tiszteletet adnak mindenkor, amenylepni egy kisebb ajándékkal.
Szabó Jánosné úgy véli: a nyit õk is megkapnak valafaluban jellemzõen békésen él- mennyi élethelyzetben, függetnek a különféle generációk és lenül attól, hogy melyikünk
soha nem tapasztalták azt, mi- mikor látta meg a napvilágot.
Odonics Betáta
szerint bármilyen nemû tiszte-

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

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

Az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás 2012. november 21-én, szerdán ülést tartott Egerváron.
A tagtelepülések megjelent polgármesterei Köcse Tibortól, a társulás elnökétõl beszámolót hallhattak az eltelt idõszak eseményeirõl. Az elnök köszönetet mondott Dormán
Miklós polgármesternek és rajta keresztül Zalaszentiván
képviselõ-testületének a lezajlott vers és prózamondó verseny
színvonalas megrendezéséért, amelyrõl már olvashattak a lapunkban tudósítást.
A megjelentek beszámolót ismerhettek meg az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás háromnegyed éves gazdálkodásáról, amelyet – annak kiegyenlítettsége miatt – egyöntetûen elfogadta a társulás. Napirendre került a 2013. évi költségvetési
koncepció kidolgozása is, amelyet keretszámként 2.444.000 Ft
jellemez.
A kidolgozott koncepcióra a hatékonyabb mûködés érdekében 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 adventi vásárról, amelynek idõpontja 2012. december 16., ezüstvasárnap, Szíjártó József alelnök, Egervár polgármestere tájékoztatta a jelenlévõket.
Az ülés további részében a tervezett közigazgatási átalakulásokkal kapcsolatos gondolatokat fogalmaztak meg a
résztvevõk. Zárásaként Egervár község képviselõ-testülete
vendégül látta a jelenlévõket.
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Tanuljunk és dolgozzunk helyben!
Ingyenes tanfolyam Gyûrûsön
2012 õszén a Gyûrûs
Község Polgáraiért Közalapítvány Korpics Károly elnök vezetésével nyertes Leader-pályázat keretében ingyenes tanfolyam-sorozat indul a faluban. A
pályázatban olyan képzéseket
terveztek, amelyek gyakorlati,
technikai ismeretekkel segítik
a helyiek munkavállalását.
A képzési ajánlat a következõ:
megtanulása
„Tanulás
tréning (8 órában). Felnõttkorban tanulni nem egyszerû
– ez a képzés megkönnyíti a
hallgatók számára a tréninget
követõen a képzések tanulmányi követelményeinek telje-

sítését, mindez pedig közvetetten, a munkaerõ-piacon
való elhelyezkedés lehetõségeit is támogatja.
Hulladékgyûjtõ és -szállító OKJ képzés (100 órában). A képzésen elsajátíthatja
a szilárd és folyékony hulladékok gyûjtésére és szállítására szolgáló eszközök használatát és a munkavédelmi elõírásokat. Megtanulhatja a település szilárd és folyékony hulladékainak ártalmatlanítását,
környezetkárosító hatásait.
Vállalkozói készségek és
ismeretek fejlesztése képzés (64 órában). Megismerheti
a vállalkozásokkal kapcsolatos

Az ünnepvárás jegyében
A Zalaszentiváni Nyugdijas Klub tagjai baráti beszélgetésre gyûltek össze Szent
Cecília napján a Civilek Házában. Ez a kis terefere már
az adventi készülõdés jegyé-

ben telt, Sömenek István plébános beszélt az adventi hagyományokról. A klub legközelebbi foglalkozására, december
13-án, Luca-napkor kerül sor.
- hl -

Témakörönként 15 fõ vehet részt a képzésen.
adminisztratív, gazdálkodási,
adózási, pénzügyi-számviteli,
pályázati, marketing, finanszírozási alapismereteket. Lehetõsége lesz megismerni a vállalkozások mûködtetésének legfontosabb mozzanatait.
Bionövény-termesztõ képzés (90 órában). A bionövénytermesztõ képzéssel egyrészt a
tudatos táplálkozás megvalósí-

tására szeretnénk példát mutatni. Másrészt a résztvevõk
megtanulhatják, hogyan lehet
nem csak saját fogyasztásra,
hanem értékesítésre is hasznosítani a képzésen szerzett ismereteket.”
A tanfolyamot õsszel - télen tartják. A képzésen minden témakörben 15 fõ vehet
részt.

Sikeres projektzárás a Csertán Sándor Általános Iskola és Óvodában

A Csertán Sándor Általános Iskola és Óvoda 4 intézmény-egységében (2 óvoda és
2 iskola) 2012. október 31-én
zárult a TÁMOP-3.1.7-11/2 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és
felkészítése c. pályázat megvalósítása.
A pályázat célja volt, hogy
a referencia értékû mûködési
és pedagógiai gyakorlattal
rendelkezõ közoktatási intézmények felkészüljenek nevelési-oktatási gyakorlatuk to-

vábbadására, elterjesztésére,
megismertetésére, illetve ezzel segítsék más közoktatási
intézmények fejlesztõ tevékenységét, a közoktatási intézmények körében alakuljon ki
a referencia-intézményi mûködéshez szükséges feltételrendszer, és a konstrukció keretében készüljenek fel az intézmények a hálózati együttmûködések és partnerkapcsolatok kialakítására és továbbfejlesztésére, PR-tevékenységekkel és a hatékony kommu-

nikáció biztosítását szolgáló
feladatokkal. A referencia-intézményi szerepre való felkészüléshez szükséges fejlesztéseket az intézmény pedagógusaiból álló szakmai teamek
végezték, feladataik a referencia intézményként való mûködés belsõ szabályainak megalkotására, az eljárásrendek, szakmai dokumentumok kidolgozására, a „jó gyakorlat” átadására és e folyamat minõségbiztosítására terjedtek ki. Munkájukat külsõ szaktanácsadók
segítették. Az intézmény vezetõi és pedagógusai a megvalósításhoz szükséges kompetenciákat a számukra elõírt
kötelezõ
továbbképzéseken
sajátították el. Intézményegységenként 2-2 alkalommal
(májusban és októberben)
hospitációval
egybekötött
szakmai mûhelyfoglalkozásokat tartottunk a referenciaintézményi szolgáltatás potenciális igénybevevõinek. Pályázataink az ÚSZT keretében az
ESZA támogatásával valósultak meg. Az iskolai intézményegységekre 3-3 millió Ft., míg

az óvodai intézmény-egységekre 2,4 millió Ft. támogatást
nyertünk, melynek 27%-át fordíthattuk olyan eszközök beszerzése, melyek igazolhatóan
a referencia-intézményi szolgáltatás ellátásához szükségesek, így sikerült iskolai bútorokat, IKT- és fejlesztõ eszközöket vásárolni.
Bízunk benne, hogy az
alábbi területeken
1. Befogadó, és az egyéni
fejlõdést biztosító oktatás-nevelés eljárásait érvényesítõ pedagógiai módszereket alkalmaz.
2. Pedagógiai munkájában
megjelenik a kompetencia
alapú nevelés-oktatás tartalmainak és módszereinek alkalmazása.
3. Új típusú felsõoktatási
gyakorlóhely,
partnerintézmény, mely a modernizáció
területein szervezeti kultúrája
és módszertana szempontjából mintaközvetítõ.
Az elõminõsítést követõ sikeres projektmegvalósítással
elnyerjük a referencia-intézményi minõsítést.
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Új tetõt kapott a régi iskola
Bõvítenék a helytörténeti kiállítást, pihenõpark készül
A gõsfai önkormányzat
szeretné megõrizni a község
büszkeségét, a közel 140 éves
egykori iskolaépületet a jövõ
nemzedékeinek is. Az épületben állandó helytörténeti gyûjtemény, kiállítás várja a látogatókat. A közelmúltban pályáztak a Leader-program keretében a tetõ teljes felújítására,
melyre 4,4 millió forintot nyertek, a támogatás áfáját az önkormányzat gazdálkodta ki. A
kivitelezést a teskándi Cseke
Kft. végezte, dolgozói szeptember végén álltak neki a

munkának és október 30-án
adták át az épületet.
– Szeretnénk a külsõ vakolatot is rendbe tetetni, hogy a
faluközpontban egy szép épületünk legyen. Bent a látogatókat gazdag kiállítás várja, melyhez a tárgyakat a falubeliek
adományozták. Régi konyha,
szoba, kenderfeldolgozó eszközök, borászati kellékek egyaránt találhatók itt. Továbbra is
várjuk a felajánlásokat, régi berendezési tárgyakat – osztotta
meg elképzeléseit Farkas Tiborné, Gõsfa polgármestere.

A szépkorúakat köszöntötték

A település pályázott még
pihenõpark kialakítására, melylyel egy közösségi teret hoznának létre az egyik szõlõhegyen. Beadványuk sajnos nem
nyert támogatást, így önerõbõl, társadalmi munkában állnak neki a következõ fejlesztésnek. Munkájukat segíti,
hogy az iskolaépület tetõcseréjének bontásából fel tudják
használni az ép cserepet és tetõfát, valamint egy akácos kitermelésébõl is várható faanyag.

– Az önkormányzatnak nyolcezer négyzetméter saját területe van, szép helyek találhatók
a hegyen is. Szeretnénk oda
egy esõbeállót és egy kemencét építeni, hogy a családok
tudjanak hol összejönni, sütögetni, fõzõcskézni – egészítette ki a településvezetõ.
A településre a Mikulás
december 8-án, szombaton 16
órakor érkezik, a karácsonyi ünnepséget 24-én délután
tartják.
Pataki Balázs

Meghitt ünnepség Nagypáliban
November 10-én tartották
az idei nyugdíjas találkozót
Egerváron, amihez a Leader
program keretében pályázati
pénzt is nyert az önkormányzat. A rendezvényre közel százan gyûltek össze a tornateremben. A szépkorúak elõször
Szijártó József polgármester
köszöntõjét hallgathatták meg,
majd a helyi óvodások mûsora
következett. Õket az iskola 4.
osztályos gyerekei, és az énekkar követte, verseket és egy
tánccal kombinált rövid színdarabot adtak elõ. A nyugdíjas
klub is készült a rendezvényre,
Sebestyén Albertné egy alkalomhoz illõ verset szavalt el, míg Németh Károly néhány tréfás dallal szórakoztatta idõs társait.
Ezt követõen dr. Bódis István háziorvos egészségmegõrzõ tájékoztatót tartott a jelenlévõknek, ami után lehetõség
volt vérnyomás és vércukorszint mérésre is.
A mûsor elsõ része után következhetett a vacsora, amit

Pogács András helyi vállalkozó
készített el. Eközben a kivetítõn az 50-es, 60-as évekbõl
származó régi fényképeket
lehetett látni, melyeket Vincze
Jenõné gyûjtött össze.
A vacsora után Csuti Csaba
elõadómûvész következett, aki
régi, közismert nótákkal szórakoztatta az idõseket. Ezt követõen felcsendült a zene is, amit
az idén Veilinger Csaba biztosított. Nem is bírták sokáig
ülve a jelenlévõk, hamar táncra perdültek. Az képviselõ-testület tagjai csak egy rövid idõre szakították meg a mulatozást, hogy értékes ajándékcsomagokat sorsoljanak ki a jelenlévõk között, majd ismét
folytatódhatott az önfeledt
szórakozás. A hazafelé indulók egy szál rózsát is kaptak
a képviselõ-testület férfitagjaitól, így a számtalan élmény
mellé egy kis emlék is maradt az idei nyugdíjas találkozóról.
– gy –

November 4-én lakásán,
családtagjai körében köszöntötték a 90 éves Kovács
Andrást.
Az
egykori
kereskedõ,
boltos, felvásárló, majd a Ganz
Mávag hõközpont kezelõje egy
éve költözött Németfaluból
Nagypáliba egyik lányához,
Bata Gyulánéhoz. Három
gyermeke közül kettõ él, rajtuk
kívül öt unoka és három dédunoka van.

Már nyugdíjba vonulása
elõtt méhészkedni kezdett, s
ezzel a kedvenc idõtöltéssel
csak az elmúlt évben hagyott
fel. Az ünnepeltet Köcse Tibor,
Nagypáli polgármestere, Szita
Gabriella körjegyzõ és Szekeres Istvánné szociális fõmunkatárs köszöntötte, akik egyúttal átadták az Orbán Viktor
miniszterelnök által aláírt köszöntõlapot és az önkormányzat
ajándékát is Kovács Andrásnak.
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Õszi színkavalkád az egervári óvodában
Fõzni jó!

Ti is örüljetek…
Készülünk a karácsonyra, ami nem csak az ajándékozásról szól. Amíg a Jézuska hozza az ajándékot, minket is jobban megfog a karácsony hangulata. Szívesen
veszünk részt ebben a
varázslatban, és talán
azok is részt vesznek
benne, akikrõl nem is
gondolnánk.
Kisgyermekes családoknál ez még több szervezést
igényel, hiszen nem mindegy, ki hozza az ajándékot.
Így volt ezzel Péter és családja. Egészen addig, míg
egy baráti társaságban elkezdtek arról beszélgetni, ki
hogyan készül a karácsonyra? Együtt nevettek azon,
hogy ki milyen banális dolgon bukott le. Mikor hazaértek, Péter meg is állapította:
mi azért ügyesebbek vagyunk, még nem buktunk
le a lányunk elõtt!
Gondolod? – kérdezte
tõle felesége. Péter megdöbbent. Mint minden férfi,
meg volt gyõzõdve arról,
hogy minden úgy megy,
ahogy õ gondolja. De a feleségének mindig jó megérzései voltak, ezért elkezdett Õ
is gyanakodni. Úgy döntött,
ki kell deríteni, mit tud a lányuk! A döcögõsen zajló beszélgetésbõl lányuk érezte,
a szülei valamit nagyon ki
akarnak deríteni. Csak nem
tudják, hogyan kérdezzék
meg.
Lányuk tíz perc után rájött, itt a karácsonyról van
szó. Okos gyerek volt, így
tudta, hogy lebukott, és kérdés nélkül mondta: – amikor óvodás lettem, már tudtam, hogy ti adjátok az ajándékot. Csak úgy tettem,
mintha nem tudnám, hogy
ti is örüljetek…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre

A szeptemberi tanévkezdés
is eseménydúsan indult az
egervári óvodában. A szépen
felújított intézménybe örömmel érkeztek a gyerekek és dolgozók egyaránt. Az õszi napsütést kihasználva a pincedombra kirándultunk, ahol a tûz témaköréhez kapcsolódóan gesztenyét sütöttünk. A csemegézgetés után a közös játék és
a szabadban töltött idõ maradandó élményt nyújtott mindenki számára.
Október közepén került
megrendezésre a már hagyományos óvodai alapítványi bál.
A közel félmillió forintos bevétel köszönhetõ a felajánlóknak,

valamint a szülõk aktív részvételének. Az óvodát támogatóknak mindennemû segítségnyújtásért ezúton mondunk
köszönetet. A színvonalas mûsor és a finom vacsora után
hajnalig tartott a jó hangulatú
mulatság. A bál bevétele tette lehetõvé az idei tanévben
is a színházlátogatást, valamint az óvoda parkosítását.
Most a Griff Bábszínház elõadásaira 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-

2012. november
zük a további szépítgetést, virágosítást.
Óvodánkban már 5 éve biztosított az úszásoktatás a nagycsoportosok részére, akik idén
a teskándi tanuszodában játékosan sajátítják el az úszás
alapjait.
A gyermekek utaztatásában
a gõsfai és a vasboldogasszonyi önkormányzatok nyújtanak segítséget, melyért köszönetünket fejezzük ki.
Felkérést kaptunk idén is
az egervári nyugdíjastalálkozóra, melynek örömmel tettek
eleget a nagyok. Odaadással,
szeretettel készülõdtek a szereplésre.
Következõ feladatunknak
tekintjük a TÁMOP keretein
belül vállalt 3 hetes adventi
programunkat.
Óvónõk

2012. november
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Egervár és Lakhegy keresi a megoldást
Az új önkormányzati hivatal megalakítása elõtt jelentették be kilépési szándékukat
Gõsfa és Vasboldogasszony
önkormányzatai az Egervárral
és Lakheggyel közös hivatali
kapcsolatból.
– Az elõzetes egyeztetések
során sem nyilvánították ki
konkrétan szándékukat a kilépésrõl, a polgármesteri egyeztetésen a közös hivatal felállításához szükséges megállapodás
tervezetében is javasoltak változtatásokat, melyeket el is fogadtunk. A közös testületi
ülésen a tervezet elfogadásával
kapcsolatos egyeztetés során is
utólag, konkrét kérdésre válaszolva 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 intézhetik – mondta Szijártó József,
Egervár polgármestere a két
település által összehívott sajtótájékoztatón.
A maradó két település,
Lakhegy és Egervár 1500 körüli összlakosságszáma így már
nem éri el az önálló hivatal
létrehozásához szükséges mértéket, ezért az önkormányzatok új kapcsolatot keresnek,
hogy lakosaik részére továbbra
is helyben, változatlanul Eger-

váron biztosítsák az igazgatási
feladatok ellátását. A körjegyzõség fenntartásában eddig is
Egervár vállalta a legtöbb szerepet, hiszen a költségek közel
felét a saját költségvetésébõl
biztosította, holott az ügyek
százalékos aránya ennél jóval
kevesebb volt. Számításaik szerint önkormányzatuk anyagilag jobban is jár, a feladatokat
pedig a jövõben is ellátják.
– Az elmúlt években sok
anyagi áldozatot kellett hoznunk a közös feladatok ellátásáért, mert az önkormányzatok csak utólag adták át a mûködéshez szükséges költségeket. Nem rendelkeztek elég
anyagi forrással, így szinte folyamatosan önkormányzatunk
elõlegezte azt meg, ezen kívül
a fejlesztésekhez szükséges önerõhöz 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 vegyen észre, ügyeiket továbbra
is szakszerûen, magas színvonalon látják el. A települések
fejlõdését a körjegyzõség felbomlása se törheti meg:
– Magyarország egyetlen
reneszánsz-barokk kori várának rekonstrukciója a tervek
szerint halad. Jelenlegi állás

Kivel alkothat hivatalt Egervár?
szerint tudjuk tartani a határidõket, pénzügyi helyzetünk
megoldódott, és a mûszaki átadás november 30-án elkezdõdött. Elõttünk áll az iskola állami kézbe adása, az óvodáink

újraalapítása, ezzel is biztosítva a közoktatási törvényben
meghatározott feladatainkat zárta mondandóját Szijártó
József.
Pataki Balázs

Esküt tettek…

A katasztrófavédelem polgári védelmi feladatai fokozatosan alakultak
ki a korabeli légoltalmi feladatokból,
és váltak a természeti vagy ember
okozta katasztrófák megelõzését, és
az azokkal szembeni védekezést szolgáló szervezeti, feladat- és intézkedési rendszerré. A re- Bangó László és Pál Ernõ is az egység
agálás terén a munka látványosabb ré- tagja lett.
sze a polgári védelmi szer- akik különbözõ funkciókat,
vezetek létrehozása, felszere- beosztásokat kaptak. A jegyzõ
lése és begyakoroltatása. Fon- és a polgármester jelenlétében
tos szempont, hogy az egysé- november 14-én letették az esgek a veszélyhelyzeti szintet el küt is, mellyel írásba adták,
nem érõ feladatokban is részt hogy veszély esetén mindent
vegyenek, hiszen a kataszt- megtesznek településükért.
rófák csak akkor kezelhetõk
– Mindenki megkapta a felsikeresen, ha az átlagember is adatát, ismereteik a késõbbiekfelelõsséget vállal saját bizton- ben oktatással is bõvülnek. A
ságáért.
tagok vállalták, hogy katasztróAlibánfa a veszélyeztetett- fahelyzet esetén a megadott elségi besorolás alapján a III. ka- érhetõségeiken rendelkezésre
tegóriába tartozik, így mini- állnak, távollétüket pedig elõre
mum 10 fõvel helyi védelmi jelzik - számolt be Cziráki Imcsoportot kellett a településen re polgármester.
alakítani. A tagokat kijelölték,
pb
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KEDVEZÕBB ÁRAK!
ALACSONYABB ÓRASZÁMOK!
Megjelent az új OKJ,
képzéseinket még a régi feltételekkel indítjuk!

Bronz-, ezüst-, aranyvasárnap a nyitva tartás 9-13 óráig
Fenyõbútor vásár, amit nem szabad kihagyni!

20-35-40 % kedvezmény
TV állvány széles, magas
51 400 Ft 30 840 Ft
Megtakarítás
20 560 Ft
Anikó 3 ajtós komód
73 700 Ft 44 220 Ft
Megtakarítás
29 480 Ft

TOP-KER KFT.

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

Vas- és fémhulladékok
átvétele magas napi áron!

Anikó keskeny
ajtós
35 500 Ft
21 300 Ft
Megtakarítás
14 200 Ft

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

Claudia falipolc nagy
14 200 Ft 8 520 Ft

Sarolta valódi bõr ülõgarnitúra 3-1-1
533 300 Ft 399 900 Ft

Megtakarítás
5 680 Ft

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!
Közületek részére ingyenes konténer kihelyezéssel.
Zalaegerszeg, Bánya u. 2.
Nyitva tartás: H-P: 8.00 - 16.00
Szo.: 8.00 - 14.00

Hirdetésszervezõket
Az akció december 3-tól december 15-ig, illetve a készlet erejéig tart.
Az árak az áfát tartalmazzák.

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

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

www.zalatajkiado.hu

