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Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása támogatásával

Gazdálkodói fórum a megyeházán
Középpontban a kamarai választás
Január 18-án az országot
borító hatalmas hótakaró akadályozta meg, hogy a több
mint hatszáz meghívott eljusson a megyeházára meghirdetett összejövetelre. A téli idõjárás viszontagságait legyõzõket a Zala Megyei Agrárkamara közelmúltban kinevezett
átmeneti elnöke, Süle Katalin
fogadta a Deák-teremben a „ A
mezõgazdaság jövõje” címû

elõadás alkalmával. Az elnökasszony közölte a jelenlévõ
gazdálkodókkal, hogy a találkozó fõelõadója, dr. Budai
Gyula államtitkár nem tudott
megérkezni, így késõbb osztja
meg a felelõs minisztérium
szakmai gondolatait, terveit
Zalaegerszegen a gazdákkal.
Vigh László országgyûlési
képviselõ kitért a tavaly augusztusban elfogadott földtör-

Meghívó!
Az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás és
Nagypáli Község Önkormányzata
2013. március 9-én (szombaton) 13 órától a nagypáli
közösségi házban

termelõi borversenyt

rendez, melyre tisztelettel meghívom!
Nevezési díj: 500 Ft/fõ
A borversenyen részt vehet minden tulajdonos, aki a 16
település területén szõlõbõl készített bort állított elõ.
A versenybe való benevezés és a borminták átvétele a
helyszínen 13.00 órától 14.00 óráig lehetséges. A nagy
érdeklõdésre való tekintettel kérjük, hogy minden termelõ
pincénként max. két mintával (1 fehér,1 vörös)
képviseltesse magát a versenyen. A résztvevõk a
borversenyen elért fokozatú oklevelet vehetnek át.
A legjobbnak ítélt vörös- és fehérborok tulajdonosai külön
jutalomban részesülnek.
A fent megnevezett településekrõl a borversenyen nem
résztvevõ termelõket is szeretettel várjuk!
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
Köcse Tibor
elnök

honlapját,

A küszöbön álló kamarai választások jelentõségét emelték ki.
vényre, amely alkotása során –
mint mondta – komoly viták
alakultak ki a frakción belül. A
politikus jelezte, hogy a kormány földdel kapcsolatosan
kialakított irányvonalát megfe-

lelõnek látja, amelynek számos
összetevõje van, és sok kérdést
hordoz magában. Így többek
közt azon fogalmak tisztázását,
hogy valójában ki a gazdálkodó,
(Folytatás a 2. oldalon)

Zalaszentivánon
25-35 kg körüli húsfajta süldõk,
négyesmentes állományból 700 Ft/kg
100-130 kg-os minõségi hússertések
élve: 500 Ft/kg, hasítva: 700 Ft/kg
Ugyanitt terménygabonát (árpa, tritikálé)
vennék 10-50 mázsáig

Érdeklõdni: 30/478-6485

Keresse idén 24 éves kiadónk
ahol naprakész hírekkel, riportokkal, háttérinformációkkal várjuk olvasóinkat!
Valamennyi újságunk (Zalatáj, Lenti és Vidéke, Zalalövõ és Környéke, Dél-Zala Murahíd, Szentgrót és Vidéke,
Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala) körzetébõl találhatnak friss írásokat, s olvashatják nyomtatott lapjainkat!
www.zalatajkiado.hu • Kattintson ránk!
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Hírek Nemesapátiból Békésen, boldogan
A karácsony elõtti hetet a
várakozás jellemezte az egervári óvodában. Aztán megérkezett a „Jézuska”, a gyerekek
csillogó szemmel figyelték a
karácsonyfát, mely reggel a
csoportban fogadta õket. Az
ünnep melege, szeretete, a meghittség áthatotta a napot. Napközben a figyelmesség, különösen az egymásra való odafigyelés jellemezte a gyerekeket.
A nagycsoportosok betlehemi játéka után minden csoportban megtörtént a csoda.
Nagyon boldog volt kicsi és
nagy egyaránt. Együtt örültünk

mi is velük. Közösen kibontottuk a játékokat és harangszóig
játszottunk. Ebéd után a nyugodt pihenés következett. A
gyerekek a sok izgalomtól elfáradva hamar álomba szenderültek.
Délután mindenki nagy
örömmel vitte haza ajándékát
és boldogan adta át szüleinek
az általa készített meglepetést.
Anyukák, apukák büszkén fogták csemetéjük munkáját. Így
teltek békésen, boldogan az
ünnepek nálunk.
Peresztegi Szabina
óvodapedagógus

Kovács Gyula hasznos tanácsokkal látta el az érdeklõdõket.
Délután a gyümölcsészet
jegyében
A Nemesapáti Nyugdíjas
Egyesület és Halász Elemér
szervezésével filmvetítéssel egybekötött gyümölcsészeti elõadásra várták a helyi gazdákat
január 15-én. Az érdeklõdõk
számára Darázsi Zsolt, a Göcsej Természetvédelmi Alapítvány elnöke, és Kovács Gyula
pórszombati erdész ismertette
az õshonos gyümölcsfafajtákat
és a Tündérkert mozgalom
múltját és jelenét.
Kovács Gyula Pórszombaton több mint 1600 fajta õsi és
extenzív mûveléssel is termõ
gyümölcsfajtát gyûjtött össze a
történelmi Magyarország területérõl. Az érdeklõdõk megis-

merték Apátinak és környékének gyümölcstermesztési hagyományait és oltógallyakkal,
hasznos tanácsokkal tértek haza.
Lelkes hómunkások
A megszokottnál nagyobb
mennyiségben lehulló hó több
helyen is akadályokat okozott
Nemesapátiban, így a temetõben és környékén lévõ utak is
járhatatlanná vártak. A településnek három lakosát is ekkortájt helyezték végsõ nyughelyére, ezért a falubeliek január
20-án délután gépekkel és
hólapátokkal takarították el a
havat. Az önkormányzat ezúton is köszöni a nemesapátiak segítõkészségét!
pb

Gazdálkodói fórum a megyeházán
(Folytatás az 1. oldalról)
hol a határ a földhektár esetében, vagyis a birtokok méretének megszabása, mindezt
az államháztartási hiánycél tartásának figyelembevételével.
Közölte továbbá, hogy a jogszabály kétharmadossá tételében az játszott szerepet, hogy
a megszületett földtörvényt ne
lehessen könnyen módosítani.
Süle Katalin beszédében
érintette az új egységes Nemzeti Agrárkamara létrehozásának fontosságát, majd a közeljövõben bekövetkezõ kamarai
választásokról, azok szabályairól adott tájékoztatást. Mindehhez a regisztráció tisztázása
elengedhetetlen, hiszen akik
az elmúlt év november 30-ig
ezt megtették, azok vehetnek
részt a februári választásokon,
amelyek Zalában összesen hat
helyszínen kerülnek megrendezésre: Zalaegerszegen, Nagykanizsán, Keszthelyen, Zalaszentgróton, Lentiben és Becsehelyen. Ilyen módon „1 tag
1 szavazat” elvén Zalában öszszesen hatvan megyei küldöttet fognak megválasztani, majd
ezt követõen márciusban a megyei alakuló küldöttgyûlésre

kerül sor, ahol az országos küldötteket és a megyei tisztségviselõket választják meg.
A cél az, hogy az ilyen módon felállt kamara megfelelõ
szakmai tapasztalattal bíró érdekképviseletet alkosson, hogy
a tagok érezzék: a megalakult
új Nemzeti Agrárkamara értük
van. Ennek alapjaként már történtek lépések, így a szakmai
képzés terén, továbbá jó néhány új könyvet jelentettek
meg, és terv egy kamarai kártya kiadása is, amely biztosíték, hogy a tulajdonosa hivatalos piaci tag, amely jelzi, hogy
érdemes vele kapcsolatot tartani, mert a kamara ismeri a
szakmai tevékenységét. A megalakult kamara egy egységes
testület, amely teret biztosít
egymás segítésére, támogatására, biztosítva a versenyképességet, valamint érdekeik hatékony védelmét.
A február 1-21. közötti idõszakban a vidékfejlesztési miniszter a választási elõkészületek és azok lebonyolításáért a
Magyar Agrárkamara 21 tagú
Átmeneti Elnökségét jelölte ki
felelõsnek.
Török Irén
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Mindenki adott-kapott ajándékot
Meghitt ünnepség Kemendolláron
A karácsonyt megelõzõ vasárnap, december 23-án rendezték meg a falu közös ünnepségét Kemendolláron. A
faluház nagyterme erre az alkalomra is zsúfolásig megtelt
érdeklõdõkkel, akik örömmel

jöttek, hogy lássák a közel 60
fõs szereplõgárda mûsorát,
melyben minden korosztály
szerepet kapott. A karácsonyváró programra a szereplõk
két színdarabbal és több tucat
verssel készültek, a közös ka-

Boldog születésnap

Meghitt hangulatban telt az ünnepvárás.
rácsonyfa pedig mindenki számára tartogatott meglepetést.
Koronczi László polgármester elmondta, hogy a falu
ajándékait azok a civil szervezetek és emberek adták, akik
munkájukkal támogatták az
önkormányzat törekvéseit. Az
ajándékok közé kerültek így a
közösségi programok mûsorai,
és azok háttérmunkái is. A kemendollári gyerekek természetesen a fa alatt is találtak meglepetéseket, melyet példás magatartásukkal és közösségi tevékenységükkel érdemeltek ki.
Elhangzott, hogy a településnek továbbra sincs hitele, a

Gõsfán nemrég örömteli
esemény volt. Szántó Róbertné decemberben ünnepelte a
90. születésnapját. Ebbõl az
alkalomból az önkormányzat
is felköszöntötte otthonában a

szépkorú hölgyet, és a jókívánságok mellett néhány ajándékkal is kedveskedtek, valamint átadták neki az Orbán
Viktor miniszterelnök által aláírt emléklapot is.

Karácsonyi ünnepség Gõsfán

Szenteste napján a gõsfai
faluházban karácsonyi ünnepségre várta a falu apraját és
nagyját az önkormányzat. Az
elõadás során a helyi fiatalok
mutatták be, hogy a Kisjézus
születését követõen miként köszöntötték õt a pásztorok és a
három királyok.
Az elõadás után csengõszó
kíséretében érkezett egy angyal, aki ajándékokat hozott a
faluház fenyõfája alá. A mûsor

végén egy kis harapnivalóval
várták mind a szereplõket,
mind a nézõtéren helyet foglalókat, majd a gyerekek legnagyobb örömére kibonthatták az újonnan kapott ajándékokat.
Persze nem idõztek sokat a
karácsonyfa körül a faluházban, mivel már otthon is feldíszített fenyõfa és meglepetések vártak mindenkit.
gy.g.

képviselõk összefogásban dolgozták végig azt az évet, melynek szûkös költségvetését februárban határozták meg. Koronczi László megköszönte
mindenki pozitív hozzáállását,
és egészségben, sikerekben
gazdag 2013-as évet kívánt a
megjelenteknek.
A megjelenteket a Vöröskereszt helyi szervezete látta
vendégül egy italra, süteményezésre. A településen hagyományosan 2013-ban is megrendezik a Dollári Estéket, mely
áprilisig kínál majd programot
a lakosságnak.
- pb -
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A várakozás jegyében
Négy évvel ezelõtt a helyben
élõ vállalkozók vetették fel,
hogy az évek óta sikeres tavaszi kistérségi vásár mellett a karácsonyt megelõzõ hetekben is
tartsanak bemutatóval egybekötött vásárt Egerváron, az általános iskola tornatermében.
– A település vezetése a
kezdetektõl támogatta és jó ötletnek tartotta a kezdeményezést – mondta Szijártó József,
Egervár polgármestere. – Idõközben a helyi általános iskola
pályázaton pénzt nyert arra,
hogy advent idõszakában szervezzenek olyan programokat a
településen, amely a karácsonyhoz köthetõ kulturális és
egyéb rendezvényeket kínál a
helyieknek. Szijártó József szerint az adventi vásár ebbe a

programsorozatba kiválóan illeszkedik, ezért annak megszervezésérõl a jövõben sem
mondanak le. A polgármester
úgy véli: az ezüstvasárnapra
idõzített vásár alapvetõen azt a
célt szolgálja, miszerint a helyi
termelõk, vállalkozások megmutathassák – fõként kézmûves – termékeiket és bemutatkozhassanak a helyben élõk
mellett a környezõ településekrõl érkezõknek is. Az idei
évben a kisebbeknek egy, a
tornateremben felállított légvárral kedveskedtek a szervezõk, az idõsebbeket pedig egy
pohár forralt borral kínálták
meg. Szijártó József hozzátette:
évrõl évre tapasztalható, hogy
a látogatottság – ha nem is
nagy mértékben – csökken.

Hit, remény, szeretet…

A gyerekek átéléssel elevenítették fel a kis Jézus születésének
történetét.
Az adventi három hetet
meghaladó projekt az Egervári László Általános Iskola 5.
osztályosainak karácsonyi mûsorával zárult. Az iskola énekkara is közremûködött a karácsonyi hangulat megteremtésében. A gyerekek átéléssel,
szívvel-lélekkel jelenítették meg
a kis Jézus születésének körülményeit. A Jézuska-váró pásztorjáték hol ünnepélyes, hol
kicsit vicces volt, s megfogalmazta a ma emberének az érzéseit, s gondolatait is. Mi
mindannyian csak a saját problémáinkkal foglalkozunk, a munka, a megélhetéshez szükséges
anyagi háttér megteremtése
teljesen lefoglalja gondolatainkat, s nincs idõnk megállni,

hogy megpihenjünk, hogy szeretteinkkel kellemes órákat töltsünk. A diákok kitûnõen játszották a szerepüket, a színdarab mondanivalóját nagyon kifejezõen tolmácsolták, s játékukkal meghódították a közönség szívét.
Nem csak az iskolában, de
a templomban is nagyon ügyesen és fegyelmezetten szerepeltek a kis „színészpalánták,”
s elõadásuk megtöltötte a lelkünket áhítattal. Az égõ gyertyák a kezükben, mint az adventi koszorú gyertyái, azt
szimbolizálják, hogy a hit, a remény, a szeretet és az öröm
nem halhatnak ki az emberek
szívébõl.
(sz)

A vásár megkönnyítette az ünnepre való készülõdést.
Véleménye az, hogy sokan
azért nem mennek a vásárba,
mert a karácsonyi ünnepekre
való készülõdés egyre nagyobb anyagi terhet jelent a
családok számára, így pluszban nem szívesen költekeznek
az év utolsó hónapjában. A
polgármestert csupán az tölti
el némi szomorúsággal, hogy a
környezõ falvak vezetõi – a
meghívásuk ellenére – nagyon
ritkán teszik tiszteletüket az
adventi vásáron.
A standok között sétálva ötletes, kézzel készült ajándékokat fedezhettek fel a vendégek.
Horgolt angyalkák, díszes faragások, kézzel készített karácsonyfa díszek, gyertyák.
Horváthné Bencze Irén a
kezdetektõl kézmûves termékeivel kápráztatja el a tavaszi
kistérségi és a téli adventi vásárra érkezõket. A rendszeres
vásárlátogatók már jól ismerik
kézzel festett üvegképeit, valamint dísztárgyait. Mivel elõbbiek éppen egy kiállításon voltak a vásár idején, ezért ebben
az esztendõben újdonsággal
lepte meg a nézelõdõket, vásárlókat. Makramékat, kézi csomózású öveket és kézzel festett sálakat készített. Tapasztalatai szerint az adventi vásárba
célszerû olyan termékeket vinniük a helyi vállalkozóknak,
amelyek a mindennapi életben
praktikusak. Örömmel vették
a kiállítók, hogy a helyi vásárban való bemutatkozásukat követõen egyre több meghívást
kapnak azokra a településekre,
amelyekrõl rendszeresen érkeznek látogatók Egervárra.
Az egervári adventi vásárt –
immár hagyományosan – Vigh

László, a térség országgyûlési
képviselõje nyitotta meg. – Nagyon fontos a helyi hagyományok ápolása, õrzése – mondta
az országgyûlési képviselõ.
– A helyben termelt portékák bemutatásának is van egyfajta közösségformáló küldetése. Rendkívül fontos, hogy vannak még olyan települések,
mint Egervár, ahol a nehézségek ellenére szívügyüknek
tekintik az ilyen jellegû vásárok megszervezését. Pedig nincsenek könnyû helyzetben –
tette hozzá a képviselõ. Zala
megyében is nehéz megmozgatni a helyieket annak érdekében, hogy sikerre vigyék a
hasonló kezdeményezéseket.
Vigh László véleménye az: a
70-es és a 80-as években még
sokkal nagyobb tömegek érkeztek a különféle vásárokra,
búcsúi forgatagra. Az utóbbi
években az érdeklõdést háttérbe szorította az internet, a TV
és a rádió, vagyis a más jellegû
szórakozási lehetõségek.
A jó hangulatú adventi vásáron, az estig tartó programban felléptek az Egervári
Nyugdíjas Klub tagjai, a helyi
óvodások, a zalaszentiváni Tõzike Nyugdíjas Klub csapata, a
szomszédos Lakhegyrõl érkezõ ovisok, a Bad Girls nevû
formáció és a Margaréta tánccsoport Alibánfáról, Bogdán
Annamária, a Lakhegyi Dalárda, a Dancing Group, a Semiramis Tánccsoport Kemendollárról, valamint az Egervári
László Általános Iskola 6. osztályos leányai és Balázs Henriett, aki énekével kápráztatta
el a közönséget.
Odonics Beáta

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

Nagypáli hírmorzsák
Megkezdte mûködését az új
hivatal
Hét település szövetségében kezdte meg mûködését a
Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatal. Az új rendszer
Szita Gabriella aljegyzõ (1.
fotó) irányítása mellett Nagypáli, Kispáli, Pethõhenye, Vasboldogasszony és Gõsfa községek államigazgatási és önkormányzati feladatait látja el.
Egy jól mûködõ hivatalhoz
megfelelõ személyi feltételek
kellenek, ezért három fiatal
közgazdásszal bõvült az eddigi
köztisztviselõi állomány. Természetesen a megfelelõ munkavégzéshez a jó körülményeket is meg kell teremteni, így
újonnan kialakított és bebútorozott irodákban folyik a
mindennapi munka, amelyet
profi szerverrel megerõsített
informatikai hálózat segít. A
társtelepülésekben
mûködõ
irodák rövidesen hasonló minõségû eszközökkel lesznek
felszerelve.
Az ügyintézõk közlekedését Nagypáli önkormányzata
egy személygépkocsi használatával biztosítja. A magas színvonalú munka követelményeit
a hivatal mûködése kapcsán
elvárja a székhely, Nagypáli
Önkormányzata. A hozzá tartozó, de önállóan mûködõ Alsónemesapáti-Nemesapáti Hivatal vezetését Simon Margit
fõjegyzõ biztosítja.
Orosz és ukrán üzletemberek látogatása
Olcsóbb energetikai alkalmazások lehetõségérõl folytatott tárgyalást Nagypáli polgármestere és alpolgármestere
Moszkvából és Kijevbõl érkezett vendégekkel, valamint a
kapcsolatok építésének magyar szereplõivel (2. fotó). A
baráti hangulatú kapcsolatépí-
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tõ látogatás eredményeként
konkrét energetikai jellegû beruházás megvalósíthatóságának lehetõsége is felvetõdött.
Az elkövetkezõ idõszakban
elemzések és hatásvizsgálatok
következnek, valamint a beruházás helyének technikai feltételeinek biztosítása. A magyarországi fejlesztések öt helyszíne között reméljük Nagypáli
lesz az egyik – nyilatkozta Köcse Tibor polgármester.

– Többek közt a közvilágítási lehetõségek hasznosításáról tárgyaltunk, amelyben
már szerepet játszanak az
ionoszféra
fényszennyezésének csökkentési tényezõi, valamint a madárvilágot érintõ éjszakai repülések zavaró fényhatásának mentesítése. Várhatóan megállapodás születik a
gyümölcs- és szõlõtermesztés
permet helyett fényekkel való
kezelésének technológiai kidolgozására is, hisz folyamatos
szakmai egyeztetések folynak
Nagypáli illetékességi területén mûködõ gyümölcstermesztési rendszer vezetõjével a
high-tech technológia kidolgozására. Várhatóan a napnál
ötször nagyobb fényt kibo-

4

Amerikai fények magyarországi hasznosítása
Nagypáli Önkormányzata
üzleti tárgyalásokat kezdett
egy Los Angeles-i üzleti vállalkozás képviselõjével. A legkorszerûbb világítástechnikai
berendezések
fejlesztésével
foglalkozó cég fõ tevékenységeként a fény technológiájának legmodernebb technikai
eszközökkel való hatásaira alapozza profilját. Európában
még az elterjedõben lévõ led
technológiát már túlszárnyaló
projektjük keretében a fény
gyógyászatra, növények élettani hatására gyakorolt hatásait
szeretné mind szélesebb körben megismertetni és hasznosítani az érdekeltek körében
(4. fotó).

2

3

matait lehet elindítani és kezelni – mondta Köcse Tibor.
Az õrzõangyalok templomában…
Kovács Árpád egervári plébános celebrálta 2012 karácsonyán a szentmisét a szépen
felújított nagypáli templomban. A faluból sokan vettek
részt az istentiszteleten és lelkileg is felkészültek e szent
ünnepre (3. fotó).
Változások a nõi futballcsapat vezetésében
Az év végi vezetõi egyeztetéseknek köszönhetõen január elején újabb megbeszélésekre került sor az önkormányzat részérõl a futballcsapat
szakvezetõivel. Mind az egyesület elnökasszonya, Vincze
Sándorné, mind Péter Zoltán
vezetõedzõ szóbeli lemondásukban jelezték, hogy a továbbiakban már nem a jelenlegi
pozíciójukban szeretnék támogatni a csapatot. Miután a polgármester, Köcse Tibor megkérdezte a játékosokat a „hogyan továbbról”, a csapat játékosainak 80-90 százaléka Nagypáli színeiben szeretné folytatni sporttevékenységét.

5
csájtó gyógyászati lámpa a
Nagypáli Vitalitas park szolgáltatási kínálatában meg fog
jelenni, amellyel különbözõ
betegségek gyógyulási folya-

– Mindezek után új vezetéssel kívánjuk megoldani a
csapat további irányítását. A jelenlegi tárgyalások szerint jól
ismert szakemberekbõl álló
rendszert kívánunk létrehozni,
valamint más klubokkal is szorosabb együttmûködést szeretnénk kialakítani. Rövidesen
bejelentjük az új vezetés összetételét és a jobb szereplést
megcélzó koncepciót. Bízom
abban, hogy Nagypáli PáterFitt-Well labdarúgó-csapata Magyarországon egyedüli falusi
csapatként az I. osztály középmezõnyében fog szerepelni –
vélekedett Köcse Tibor polgármester (5. fotó).
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Vízkereszti vízszentelés Vöcköndön

Január 6-án ünnepelték
szerte a nagyvilágban a háromkirályok napját. Epifánia – vagyis megjelenés ezen ünnep
neve, csak a magyarok által lakott területen nevezik e napot
Vízkeresztnek. A vöcköndi templomban tartott szentmise keretében került sor a vízszentelési
szertartásra (képünkön). Innen is ered ezen ünnep magyar elnevezése: a pap keresztet rajzol a vízre.

Sömenek István, a község
lelkipásztora homíliájában egy
novellából idézett, amely szerint a bölcsek igen szegények
voltak. Az egyik öreg volt, a
másik beteg, leprás. A harmadik „szerecsen”, vagyis gonoszlelkületû. Történt, hogy egy éjjel nagy fényességet láttak, egy
csillagot, amely vezette õket.
Úgy gondolták, gazdagság vár
rájuk és mérhetetlen nagy hatalom. Mentek, mentek, mendegéltek. Egy rongyos istálló
elé érkeztek.
– Én ide nem megyek! –
mondta az öreg. – Hiszen ezek
szegényebbek, mint mi vagyunk! Hol van a reánk váró
gazdagság? Forduljunk vissza,
menjünk haza!
Így is tettek. Igen ám, de eltévedtek a pusztában, csak kóboroltak, étlen-szomjan. Egyszer csak észrevettek egy kutat. Gyorsan odasiettek, hogy
szomjukat oltsák. Ekkor a csillag újra megjelent. Ismét elvezette õket a rongyos istállóhoz.
Mária a kisded kezét föléjük

Együtt énekeltek…
December 22-én, 16 órai
kezdettel került sor a karácsonyi mûsorra Vasboldogaszszonyban, a faluházban. Az
óvodásoktól kezdve szinte minden korosztály részt vett az ünnepség szervezésében, vagy
szereplõként, vagy a dekoráció
elkészítésében.
Az elõadás középpontjában
– mint mindig – a kis Jézus születése állt. Hogy látja a fõszereplõ két gyermek a karácsonyt, s az angyalok segítségével hogyan elevenedik meg
elõttük ez a régi történet.

Megelevenedett a régi történet.

A legkisebbek verset mondtak, az énekkarosok énekeltek,
s a különbözõ korosztályú csoportok tánca foglalta keretbe a
mûsort. A mûsor záróakkordjaként az összes táncos együtt
táncolt gyertyával a kezében. A
kellemes zene, s a gyerekek látványa karácsonyi hangulatot
csempészett a nézõk szívébe, s
legvégül a közönséggel együtt
énekeltek a szereplõk, majd a
mûsor után az önkormányzat
teával és süteménnyel kínálta a
megjelenteket.
Sz. M.

tartotta. Az öreg megfiatalodott, a beteg meggyógyult, a
gonosz jóvá lett...
Bár szegények vagyunk –
mondta szentbeszédének végén Sömenek István érseki tanácsos –, igyekezzünk lélek-

ben gazdagok lenni; ne forduljunk el elesett embertársainktól, hanem a magunk módján
segítsünk mindenkin. Erre tanítson bennünk a bölcsek gazdagsága!
H.L.

Örömet szereztek

Hagyomány a szentivániak vendégszereplése.
Már évek óta hagyomány,
hogy a zalaszentiváni Lila Akác
Dalkör szerepel a nagykapornaki idõsek otthonában karácsonykor. Az idén sok-sok ismert karácsonyi dal mellett

újakat is elõadtak. Az alibánfai gyerekek pedig karácsonyi
verseket mondtak az idõseknek, majd a dalkör apró ajándékokkal lepte meg az otthon
lakóit és dolgozóit.

Közösen készültek
A hagyományoknak megfelelõen méltó módon készültünk az év egyik legbensõségesebb ünnepére Lakhegyen.
A karácsonyi ünnepkör
kapcsán mézeskalácsot sütöttünk az oviban. A gyermekek
érdeklõdéssel és nagy buzgalommal vettek részt a munkában. Mindenki kedve szerint
díszíthette a formákat.
Természetesen a kóstoló
sem maradhatott el a végén. Finom lett mindegyik!
– Uk –

HIRDETÉSÉT feladhatja
az Észak-Nyugat Zala havilapban.
Telefon:(92) 596-936;
Fax:(92) 596-937;
E-mail:zalataj@zelkanet.hu
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IKSZT-programok Zalaszentivánon
Zalaszentivánon, a községi IKSZT nagytermében gyûltek össze január 22-én a falu
lakói, hogy irodalmi mûsorral
emlékezzenek meg a Himnusz
születésérõl, a Magyar Kultúra napjáról. A zenés-verses
megemlékezés a Tõzike Dalkör tolmácsolásában elhangzott Himnusszal vette kezdetét. A mûsorban felléptek a
helyi általános iskola tanulói,
az óvodások verses mondókájukkal színesítették az ünnep-

séget. Az emlékezés a Szózat
közös eléneklésével ért véget.
Az Élhetõbb Zalaszentivánért Közhasznú Egyesület
az Emberi Erõforrások Minisztériuma támogatásával kábítószer prevenciós programokat
valósít meg, „Lehet drog nélkül élni!” címmel. A programsorozat célja, hogy a diákok
tájékoztatást kapjanak a kábítószer-fogyasztással kapcsolatos negatív hatásokról és a
tömegsport pozitív személyi-

Vörös tojótyúkok
Lehet drog nélkül élni! Major Zsolt elõadása.

házhoz szállítással
eladók: 700 Ft/db.
Zalaboldogfán
50 Ft kedvezmény.

További információ: 06-30/851-0452 • 06/30-682-3217

ségfejlesztõ, egészségre nevelõ
hatására helyezze a hangsúlyt.
Az iskolás korúak körében szervezett drogprevenciós program elõnye, hogy intézményes
keretekbe rendezi mind a
veszélyeztetett korú serdülõket, mind a velük érdemben
foglalkozó pedagógusokat, valamint a szülõket.
A május közepéig tartó
programsorozat
prevenciós
elõadással kezdõdött az általános iskola 7. és 8. osztályosai
részére. A bûnmegelõzés tör-

FEBRUÁRI AKCIÓS HETEK
A LENTI TERMÁLFÜRDÕBEN!
KEDVEZMÉNYEK MINDEN KOROSZTÁLYNAK!
2013. február 1-tõl

A FÜRDÕBELÉPÕ CSAK 1 290 Ft
(úszó-, gyógy-, gyermek és tan- medence valamint a
pihenõtér használata pihenõággyal.)

GYERMEKEKNEK
(14 éves korig, kivéve csoportoknak)

www.lentifurdo.hu
www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu
Tel: 0692/351-770

A BELÉPÉS INGYENES!!!
Extra fürdõbelépõ szaunával csak 2 490 Ft
(úszó-, gyógy-, tan- és hidromasszázs medence,
a szauna világ finn-, aroma és infra szaunával valamint
a pihenõtér használata pihenõággyal.)

(Az akció visszavonásig érvényes!)

Jöjjön, lazítson és pihenjen a Lenti Termálfürdõben!

vényi hátterérõl és annak
jogkövetkezményeirõl Major
Zsolt szakértõ tartott elõadást.
A megszokott tájékoztatáson,
foglalkozáson túl jó hangulatú
beszélgetés is kialakult a közösséget érintõ bûnmegelõzési kérdésekben. A programsorozat februárban csoportfoglalkozásokkal, önismereti és személyiségfejlesztõ tréninggel, filmvetítéssel folytatódik, majd tavasszal 3 alkalommal drámapedagógus vezetésével drámacsoport foglalkozásokat rendeznek.
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Programtervezés Alibánfán Ünnep Nemesapátiban
Január 26-án összegyûltek
Alibánfa tevékeny polgárai,
hogy átbeszéljék, milyen programokkal örvendeztetnék még
idén a falu lakosságát. A találkozón az önkormányzat megköszönte a civil szervezetek és
a programokat szervezõ családok segítõkészségét, akikre
idén is számítanak.
– Többször kaptunk már
olyan visszhangot a programjainkkal kapcsolatban, hogy
egy-egy dolgot miért nem másképp csináltunk. Így ezen az
összejövetelen átbeszéltük, hogy
kinek milyen ötlete van, mit
lehetne még hozzátenni az
eddigi programokhoz. A tavalyi rendezvényekkel kapcsolatban mindenki egyetértett,
hogy ilyen sikeres falunapunk
mostanában nem volt. Ennek
titka talán az volt, hogy többségében helyi szereplõkkel
szerveztük meg a mûsort,
hogy az a nap mégiscsak Alibánfáról szóljon. Ehhez kellett
még a helyi családok támogatása is, akik többen összeállva fõztek a falunap közönségének – árulta el Forintos
László alpolgármester.
Szintén népszerû program
már évek óta a novai aratóverseny, ahonnan az alibánfaiak
mindig eredményesen térnek
haza. Ezért is vetõdött fel ötletként, hogy talán a fiatalok be-

Forintos László: – Helyi aratóversenyen gondolkozunk.
vonásával helyi szinten is rendezhetnének hasonlót. A programtervezésben azonban egyelõre az elsõ negyedév rendezvényeit beszélték át, következõ
egyeztetésüket majd tavasszal
tartják. Február 2-án a dalkör
szervezésében elsõ alkalommal szerveznek tollfosztást, 9én kocsonyabált, 16-án idõsek
napját, március 15-én ünnepi
megemlékezést tartanak. Tervben van még a téli idõszakban
egy faluházi sportnap, ahol
többek között sakkban és asztaliteniszben
mérkõzhetnek
meg Alibánfa sportbarátai.
Pataki Balázs

Szombat esti tánc

„Jövünk legközelebb is”…
Közel félszáz érdeklõdõ
gyûlt össze azon a zenés rendezvényen, amelyet az Egervári Szabadegyetemisták Klubja
szervezett az egervári Csali
csárdában.
A Vízkeresztet követõ szombat volt erre a legalkalmasabb
idõpont, hiszen még aktuális
volt az újévköszöntés, ugyanakkor már megkezdõdött a farsang.
Az est háziasszonya, egyben fõszervezõje Vincze Jenõné, mindenki „fodrászmancija”
-volt, aki meghívta a két szomszédvár, Gyõrvár és Vasboldogasszony nyugdíjasait is erre az alkalomra.
Az étterem tulajdonosa, Pogács András és felesége, Ildi-

kó, válogatott finomságokkal
várta a vendégeket. A zenét
Simonffy László tangóharmonikás szolgáltatta. Az örökzöld
slágerektõl kezdve a legismertebb magyar nótákig mindenféle muzsika elhangzott az est
folyamán.
Az együtt elköltött vacsora,
a zene, a tánc, a beszélgetés
mind jó alkalom volt a közösségépítésre, az egymás jobb
megismerésére, a napi gondok
enyhítésére.
A szomszédból jött vendégek egyike távozóban így
nyugtázta a találkozót: „Jó volt
itt lenni, ha hívtok, jövünk
legközelebb is.”
(T.T.)

Hangulatos mûsorral készültek a gyerekek.
Lázas készülõdés elõzte meg
a legszentebb ünnepet Nemesapátiban. A fiatalok hagyományosan lucázással, betlehemezéssel, az idõsek a „Szállást keres a Szent család kilencedjével” készültek a karácsonyra.
Az ünnepek elõtti héten, december 21-én rendezték meg a
falu karácsonyi ünnepségét a
helyi tornateremben.
Az ünnepségre a falubeliek
süteményeket sütöttek, s az
édességek mellett forralt bor

és tea illata járta be a termet. A
falu óvodásai, iskolásai és nyugdíjasai egyaránt hangulatos mûsorral készültek az alkalomra,
a megjelenteket Sömenek István érseki tanácsos, Szabó Katalin intézményvezetõ és Gáspár Zoltánné polgármester
köszöntötte A falu karácsonyfáján jelképesen Nemesapáti
minden lakosának jutott egy
dísz, melyeket az önkormányzat dolgozói készítettek.
pb

Pethõhenye télen
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Elismert egészségügyi dolgozók Apátiban
2012 végén Alsónemesapáti több, az egészségügyben
dolgozó lakosa is elismerést
érdemelt ki. 2012. október 29én tizenkilencedik alkalommal
emlékeztek meg Bakon Ilonáról, a Zala Megyei Kórház
fiatalon elhunyt szakdolgozójáról. Emlékére 1994-ben létrehozták a Bakon Ilona Alapítványt, melynek célja, hogy
a Zala Megyei Kórház állományában lévõ szakdolgozók
(ápolónõk, asszisztensek, gyógytornászok, stb.) szakmai képzésükhöz, szakirányú fejlõdésükhöz anyagi támogatást kaphassanak.

Némethné Deák Gyöngyi
lyán. Gyöngyi jómaga is betegséggel küzd(ött), így a helyzetébõl fakadóan megérti a vizsgálatra érkezõ aggódó tekinteteket. Szervezetében másfél
éve fedeztek fel egy emlõtumort, januárban végzett a kemoterápiával, márciusban a sugárterápiával, de a mai napig

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
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Dr. Selmeczi Kamill
Az emlékülésen átadták a
névadó édesanyja által alapított díjat, melyet minden évben egy betegágy mellett dolgozó ápoló és egy asszisztens
kaphat kiemelkedõ szakmai
tevékenysége elismeréseként.
Az ápolók között idén Pataki
Istvánné, a szülészet-nõgyógyászat munkatársa részesült a
kitüntetésben. Pataki Istvánné
immáron 1988 óta van jelen
akár a szüléseknél, akár a
betegek gyógyításánál. Munkáját azért is szereti, mert azzal
segíthet másokon. Osztályukon a szülõszobák nyitottak,
így a jelenlévõ hozzátartozók
is beleláthatnak az ott dolgozók sokrétû munkájába.
A megyei napilap havonta
megszavaztatja olvasóit a hónap orvosa és a hónap ápolója
elismerésért.
Decemberben
két Alsónemesapátihoz szorosan kötõdõ egészségügyi dolgozó kapta meg a jelölések
utáni legtöbb voksot.
A decemberben szavazásra
jelölt ápolónõk között a faluban élõ Némethné Deák Gyöngyire esett a választás, aki éppen húsz éve tevékenykedik a
megyei kórház röntgen osztá-

Pataki Istvánné

kezelésekre jár. Baját az osztályukra érkezõ betegeknek is
elmeséli olykor, hogy azok
erõt merítsenek belõle. Talpra
állása példaértékû, melyhez
kellett a család és a kollégák
támogatása is, akikkel együtt
örültek a jó vizsgálati eredményeknek. A kórházat második otthonának tekinti, így a
betegség kezelésénél sem volt
kérdéses hol gyógyíttatja magát.
Az orvosok között dr. Selmeczi Kamillra esett a választás, aki már 34 éve látja el
háziorvosként Alsónemesapáti, Nemesapáti és Kisbucsa
betegeit. Annak idején kisgyermekes apukaként pályázta meg
az alsónemesapáti háziorvosi
körzet állását, melyet azóta is
lelkesen ellát, kiegészítve az
Alapellátó Orvosok Országos
Szövetsége elnöki teendõivel.
Utóbbi feladat kapcsán próbálja javaslataival jobbítani a
háziorvosi rendszer finanszírozási elmaradottságát, emberhiányát. Háziorvosként sokszor nem csak egy betegség
kapcsán találkozik az emberrel, hanem gyakorta egy generációt kísér végig. Szakmájának eredményességét bizonyítja, hogy 1993, vagyis a háziorvosi szolgálatok beindulása óta a magyar népesség születéskor várható élettartama 5
évvel nõtt. Mindez természetesen köszönhetõ a technika fejlõdésének is, de a háziorvosok
törekvése is, hogy kiszûrjék a
betegségeket és hatásos kezeléssel, rendszeres gondozással
megelõzzék a szövõdményeket.
pb

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Na, itt telt be a pohár…
Lakberendezõként még
soha nem gondoltam bele
abba, hogy milyen nehéz segítség nélkül berendezni
egy otthont. Amíg nem találkoztam Csillával. Elmesélte tortúráját. Megpróbálta
egyedül berendezni otthonát. Azonban az elsõ hét
után csak egy halom eldöntendõ kérdéssel és megoldandó problémával lett gazdagabb. Hogyan tudja a legpraktikusabban tárolni a
dolgait, hogy mindennek legyen helye? Hova tudja elrakni a ruhaszárítót, a vasalódeszkát, de könnyen elõ is
tudja venni? Hova és milyen
méretben kerüljenek bútorok, úgy hogy közben tágas
és világos is maradjon
otthona. Ne egy bútorraktárra hasonlítson. A konyhában hogyan férne el egy
nagy asztal, ha nincs hozzá
elég hely? Milyen színeket
válaszon, ami jól megy a
padlóhoz, a tapétához? Mitõl fog igazán jól kinézni az
otthona?
Hogyan
tudja
mindezt
kihozni
annyi
pénzbõl, amennyit szán rá?
Csilla nem csak egy trendi
otthont akart magának, ami
egy a sok közül. Hanem
olyant, ami tükrözi az egyéniségét, s még 10 év múlva
is irigyelni fognak tõle ismerõsei. Csilla megoldásként azt a tanácsot kapta,
hogy mérje fel és rajzolja le
az otthonát. Készítsen egy
méretarányos tervet …
Na, itt telt be a pohár! –
Én ehhez nem értek! Csak
azt szeretném, hogy az otthonom olyan legyen, mint
én, ahol igazán jól fogom
érezni magam – mondta.
Erre a kifakadásra csak
annyit tudtam válaszolni: –
A lakberendezést, mint
szakmát ezért tanulják több
évig. Ez a tudás kell ahhoz,
hogy az ilyen helyzeteket
meg tudjuk oldani. Sõt már
3D-s látványterveken mutatjuk meg, hogy milyen lesz.
Így nincs zsákbamacska,
nincs találgatás. Egyszerûen
lehet dönteni.
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Egervár, Lakhegy és Csatár…
Egervár, Lakhegy és Csatár
2013. január 1-tõl közös önkormányzati hivatalt hozott létre,
Egervári Közös Önkormányzati Hivatal elnevezéssel, Egervár
székhellyel. Az erre irányuló
megállapodást a képviselõ-testületek 2012. december 28-án
fogadták el. A hivatal a megszûnõ Bocfölde-Csatár Községek Körjegyzõségének, valamint Egervár-Gõsfa-LakhegyVasboldogasszony Körjegyzõségének jogutódja. A közös hivatal ellátja az önkormányzatok mûködésével, valamint a
polgármesterek és a jegyzõ feladat- és hatáskörébe tartozó
ügyek döntésre való elõkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. Igazgatási, pénzügyi, adózási és egyéb
a közös hivatal hatáskörébe
tartozó ügyek helyben történõ intézése céljából Csatár és
Lakhegy településeken ügyfélszolgálati megbízott tevékenykedik.
A hivatal munkáját dr. Ürmösiné Kõmíves Elenonóra

jegyzõvel együtt 7 köztisztviselõ és 1 fõ heti 20 órás alkalmazásban álló dolgozó látja el.
A jegyzõ általános helyettese
Vörösné Virág Ilona Bernadett igazgatási ügyintézõ, aki
többek közt ellátja a szociális
és gyámügyek terén felmerülõ
feladatokat, a mezõgazdasági
igazgatás körébe tartozó feladatokat, hatáskörébe tartozik
a hagyatéki leltár felvétele, és
egyéb igazgatási, és adminisztratív teendõk ellátása. Szalai
Veronika igazgatási ügyintézõ
az általános igazgatási feladatok mellett ellátja a beérkezõ
ügyiratok iktatását, irattározását, a jegyzõ, a képviselõ-testületek, valamint bizottságaik adminisztratív feladatainak ellátását. Horváth József adóügyi
ügyintézõ feladatát képezi a
három település adóigazgatással kapcsolatos feladatainak ellátása, adó és értékbizonyítványok kiállítása, adók módjára
behajtandó köztartozással, házipénztár-kezeléssel kapcsolatos feladatok ellátása. Tischler

Kosaras hagyományõrzés

Istvánné pénzügyi ügyintézõ
ellátja két önkormányzat pénzügyi és gazdálkodási feladatait,
Vékásy Ferenc mûszaki ügyintézõ (részfoglalkozású dolgozó) végzi az önkormányzati beruházások, felújítások elõkészítését, a beruházások figyelemmel kísérését, állampolgári
panaszok intézését, parlagfûmentesítéssel kapcsolatos feladatok ellátását. Mikolics Renáta ellátja a csatári önkormányzattal kapcsolatosan felmerülõ adminisztratív feladatokat, fogadja a polgárokat az
ügyfélszolgálati helyiségben,
napi kapcsolatot tart az Egervári Hivatal illetékes munkatársaival. Folyamatban van 1 pénzügyes kolléga felvétele, kinek
feladata lesz Egervár önkormányzata, valamint intézményei vonatkozásában a pénzügyi és gazdálkodási feladatok
ellátása.
Az Egervári Közös Önkormányzati Hivatal munkatársainak elérhetõségei:
Tel/fax: 92/564-013, 92/
564-014, +36/30/821 4561
E-mail: korjegyzoseg@eger
var.hu
A jegyzõ a fentieken túl elérhetõ: +36/30/266-1270 telefonszámon, jegyzo@egervar.
hu e-mail címen;
A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggõ
törvények módosításáról szóló
2012. évi XCIII. törvény, vala-

2013. január
mint a járási hivatalokról szóló
218/2012.(VIII.13.) Kormányrendelet alapján 2013. január 1-tõl
– a települési önkormányzat jegyzõje (továbbiakban:
jegyzõ) helyett a járási hivatal
jár el az alábbi szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény
(Szt.) hatálya alá tartozó támogatások megállapítása tárgyában:
– alanyi jogú ápolási díj és
fokozott ápolási szükségletre
tekintettel megállapított ápolási díj,
– idõskorúak járadéka,
– alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás,
– egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
– a jegyzõ és a városi gyámhivatal helyett a járási hivatal
szakigazgatási szerveként felálló járási gyámhivatal jár el valamennyi, – a továbbra is jegyzõi
hatáskörben maradó rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, és kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás kivételével – valamennyi a gyermekek
védelmérõl, és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény hatálya alá tartozó pénzbeli természetbeni
ellátás, gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedés, valamint a
33162006. (XII.23.) Kormányrendeletben meghatározott hatáskörök tekintetében.
Egervár településen a járási
hivatal ügysegédje minden
kedden várja a polgárokat a
fenti ügyek intézése céljából.

A faluház is megújult
A település központjának
megújítása után az 1924-ben
épült faluház (képünkön) is
megszépült az év végére Kispáliban.
– Az épületben kap helyet
az orvosi rendelõ, a polgármesteri hivatal, a kormányhivatali kirendeltség fogadóhelye, s a nagyterem is, ezért volt
fontos a felújítás – mondta lapunknak Frankovics András
polgármester. – Megújult a tetõ, a külsõ homlokzat, a lépcsõ

Mérkõzés után…
December 28-án került sor
Egerváron a már több éves
múlttal rendelkezõ hagyományõrzõ kosármeccsre, amely nagyon jó lehetõség, hogy a szülõk és a nevelõk közelebbrõl is
megismerhessék egymást. Akinek kedve van, részt vesz a játékban, a többiek pedig lelkesen szurkolnak, biztatják a csapatuk tagjait, hogy minél több
pontot szerezzenek. Eddig
elég népszerû volt ez a program, de az idén kevesen vettek
részt, hiszen mindkét csapat 44 fõvel tudott csak kiállni, s
természetesen csere nélkül.
Talán a nehéz helyzetünk, a

problémákkal teli stresszes
életünk annak az oka, hogy az
emberek nem szívesen mozdulnak ki otthonaikból?
De a sport gyógyír fáradt
lelkünknek. Mi, akik ott voltunk,
bizonyíthatjuk, hiszen nagyon
jól éreztük magunkat a mozgás
után, de nem csak a játékosok,
hanem a nézõk is, hiszen a két
csapat fej-fej mellet haladt, s
ahogy közeledett a játékidõ vége, az izgalom a tetõfokra hágott. Végül a hagyományos mérkõzésünket fordulatos, nagy
csatában a szülõk nyerték 2928-ra a pedagógusok ellen.
Sz.M.

és rámparendszer, megtörtént
az akadálymentesítés és a festés is. Mindezt kiegészítette a
tereprendezés és a felszíni vízelvezetés kiépítése. A beruházás mintegy 4 millió forintba
került, amit saját erõbõl és
helyi összefogással fedeztünk.
Tavasszal szeretnénk elvégezni
a belsõ felújítást és a parkosítást.
Kispáliban 2012 végén térfigyelõ kamerákat helyeztek ki
közbiztonsági okokból.

2013. január

Február1-jénországszerte megkezdõdnekazagrárkamaraiválasztások
Gyõrffy Balázs, a Magyar Agrárkamara átmeneti elnöke és Süle Katalin, a Zala Megyei Agrárkamara megbízott elnöke sajtótájékoztatójukon bejelentették: az Átmeneti Elnökség elfogadta a 2013-as agrárkamarai választások eljárási szabályzatát (letölthetõ az
Agrárkamara honlapjáról: www.agrar
kamara.hu), amelyet Fazekas Sándor
vidékfejlesztési miniszter is jóváhagyott. A kamarai küldöttek listáira az
„egy tag-egy szavazat” elve alapján
voksolhatnak a választásra jogosultak
február 1. és 21. között, a megyéjükben meghirdetett választási helyszínek bármelyikén. A törvény által elõírt határidõig közel 200 ezer leendõ
tag jelentkezett be érvényesen az új
kamarába, és szerzett ezáltal jogot a kamarai választásokon való részvételre. Süle Katalin
Választási szabályok
A voksolás listás rendszerû lesz, azaz a megyei küldöttjelölteket tartalmazó listákra lehet szavazni. Jelöltlista állítására az országos ágazati érdekképviseleti szervezetek és
azok országos szövetségei jogosultak (közös lista is állítható).
A jelöltállító szervezeteknek megyei küldöttlistáikat 2013. január 21-én kell leadniuk a Magyar Agrárkamara hivatalos helyiségében. A listákat úgy kell összeállítani, hogy az új kamarában összefogott különbözõ ágazatok érdekeinek arányos
képviselete biztosított legyen.
A megyei küldöttválasztásokat február 1-15. között, megyénként több meghirdetett idõpontban és helyszínen, közjegyzõ jelenlétében tartják meg. A szavazás megkönnyítése érdekében a választók az adott megyében bármelyik meghirdetett helyszínen leadhatják szavazatukat. Február 21-én minden megyében pótszavazást tartanak, ahol viszont már csak a
választási névjegyzékre pótlólag (fellebbezés után) felkerültek
voksolhatnak.
A Zala megyei küldöttválasztó szavazások idõpontjai és
helyszínei:
Február 4. 08.00-18.00
Zalaegerszeg, Kamarák Háza,
Széchenyi terem, Petõfi S. u. 24.
Február 5. 08.00-18.00 Nagykanizsa, Medgyaszay Ház,
Sugár út 5.
Február 6. 07.00-12.00 Keszthely, Egyetem D-épület,
Festetics u.
7., 11. sz. helyiség
Február 6. 14.00-18.00 Zalaszentgrót, Városi Mûvelõdési
Központ, Batthyány u. 9.
Február 7. 07.00-12.00 Becsehely, Faluház, Ifjúság u. 67.
Február 7. 14.00-18.00 Lenti, Inkubátorház, Deák F. u. 4.
Pótnap:
Február 21. 08.00-18.00 Zalaegerszeg, Kamarák Háza,
Széchenyi terem, Petõfi S. u. 24.
A választások után a megyékben 2013. március 9-én tartják
majd meg a megyei alakuló küldöttgyûléseket, ahol megválasztják az országos kamarai küldötteket és a megyei kamarai
tisztségviselõket. Az új nemzeti agrárkamara országos alakuló
küldöttgyûlésére 2013. március 28-án kerül majd sor, ahol az
alapszabály elfogadásával és az országos tisztségviselõk megválasztásával jogilag is létrejön az új kamara.
A választásokkal kapcsolatos kérdésekben az érdeklõdõk hívhatják az Agrárkamara telefonos választási ügyfélszolgálatát a 06-80-911-078-as zöld számon, illetve írhatnak a
valasztas@agrarkamara.hu e-mail címre.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve
30/378-4465.
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VarázslatoskarácsonyvárásAlsónemesapátiban
Egy fenyõfa útrakélt, dombokon, hegyeken, úttalan utakon ment mendegélt – megélve ezernyi szép pillanatot –,
míg a faluba érkezett. Igen ám,
de ekkor már hiányoztak legszebb ágai, mivel mindenkinek adott önmagából egy darabot, akivel csak találkozott. Mégis szép lett, mert a szívek szeretete öltöztette ezüst-kékbe
és aranyba.
Karácsonyváró
mûsorral
lepték meg Alsónemesapáti lakóit a helybéli iskolások, és
óvodások – amely az iskola ad-

venti-projektjének lezárása is
volt. A megjelenteket Szabó
Katalin igazgató köszöntötte,
majd a színpadon egymást
váltották a gyermekek, akik énekekkel, versekkel, mesejátékkal köszöntötték a faluba érkezett karácsonyt (képünkön).
A közös éneklés – melyben
részt vettek az óvoda – és az iskola pedagógusai is – után a
község lelkipásztora, Sömenek
István kívánt minden jelenlévõnek áldott, boldog ünnepeket.
H.L.

Változó felnõttképzés
2012. december 17-én az Országgyûlés elfogadta a 2012.
évi CCXV törvényt, mellyel módosította a 2001. évi CI. felnõttképzési törvényt – tájékoztatta lapunkat Rózsás Csaba, a
TIT Öveges József Ismeretterjesztõ és Szakképzõ Egyesület
ügyvezetõ igazgatója. – Az új szabályok jelentõsen megváltoztatják a felnõttképzési tevékenység kereteit. Emelkedik a
képzésben eltöltött idõ, nõnek a szolgáltatások árai.
Jó hír azonban, hogy a 150/2012.(VII.6.) kormányrendelet
módosításra került 2012. november 28-án. Az új – 331/2012.
(XI.28.) – kormányrendelet által biztosított átmeneti idõszak
lehetõvé teszi, hogy 2013. augusztus 31-ig az OKJ-s képzések a
régi feltételekkel indulhassanak. Fenti idõpontig nem kell alkalmazni az új OKJ szabályait, nem kell emelni az óraszámokat és az árak is maradhatnak a tavalyi szinten.
– Ennek szellemében egyesületünk sem kíván változtatni a
képzések óraszámain és megtartjuk a 2012. évi árainkat –
folytatja az ügyvezetõ. Ezzel is segíteni kívánjuk a felnõttképzésben résztvevõ partnereinknek az idõ és költséghatékony
oktatást. Közben természetesen készülünk a 2013. szeptember 1-tõl induló új oktatási évre, ahol már az új szabályok szerint bonyolítjuk képzéseinket.
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