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Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása támogatásával

Minden résztvevõ megérdemelte a tapsot
Térségi szavalóverseny Vasboldogasszonyban

Simon Róbert Nagypálit képviselte a versengésen.
Kilencedik alkalommal rendezték meg az Észak-Nyugat
Zalai Kistérségi Társulás vers-

és mesemondó találkozóját,
melyre a térségbõl és azon kívül is több településrõl érkez-

tek résztvevõk. Idén Vasboldogasszony vállalta el a házigazda szerepét, a versengõk a
kultúrházban és a könyvtárban
adták elõ produkcióikat. A
megmérettetésre az óvodásoktól a felnõttekig érkeztek versenyzõk, több mint hatvan jelentkezést regisztráltak. A legkisebbeknél már az óvodai
csoport is együtt készült a bátor mesemondók versenyére:
– Az iskolába készülõ nagycsoportosaink közül Németh
Lénát és Melles Laurát hoztuk
a versenyre, akik a Borsószem
hercegkisasszonyt és az Egyszer volt Budán kutyavásárt
tanulták meg. A gyerekek maguk választották ki ezeket a
meséket, a személyiségükhöz
is illenek ezek a történetek.
Egy hónapja kezdtük a felkészülést, naponta próbáltunk
velük, alvásidõben gyakorlásképpen õk meséltek – avattak

be az elõkészületekbe Peresztegi Szabina és Prok Anita, az
egervári óvoda pedagógusai.
A kicsik között végül versmondásban a Petrik Bernát
(Zalaszentiván), Molnár Kamilla (Zalaszentiván) és Sebrek Sára Nóra (Nagypáli) sorrend alakult ki, míg mesemondásban Nyári Lilien (Pakod)
végzett az elsõ helyen Salánki
Abigél (Nagypáli) és Melles Tamara (Kispáli) elõtt.
Az alibánfai Olasz Dávid
különleges módon, bábfigurákkal szemléltetett egy orosz
mesét, a vajaspánkó történetét
mondta el, amire már régóta
készült:
– Videókon láttam a bábozást és nagyon megtetszett.
Anyukám készíti a figurákat.
Az óvodában is mondtam verset, erre a versenyre az évzáró
után kezdtünk el készülõdni –
(Folytatás a 8. oldalon)

Négyesmentes állományból,
25-30 kg-os süldõk
eladók.
Ár: 700 Ft/kg.
Érdeklõdni: 30/478-6485, Zalaszentiván

Karácsonyfa
nagy választékban eladó:
Pókaszepetk, Petõfi S. u. 101.
Elõre kiválaszthatja,
névvel ellátjuk,
érkezésekor kivágjuk.
Érdeklõdni: 92/692-478
06-30/858-4327
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Továbbra is Köcse Tibor vezeti a társulást
Alakuló kistérségi ülés Nagypáliban

viselõ-testületeinek is jóvá kell
hagyniuk. Ennek értelmében a
módosítottak a szavazati arányszámon és a csatlakozási szándék
jelzését követõen hamarabb lehet majd belépni a társulásba.
Térségi
rendezvényként
november 8-án Vasboldogaszszonyban tartották a vers és
mesemondó versenyt, amelyet
a rendezõ település polgármestere, Mazzag Géza értékelt. A jó hangulatú rendezvényen a gyerekek türelemmel

A polgármesterek a személyi kérdésekben is egyetértettek.
Az önkormányzati választásokat követõen megalakultak a
települések új képviselõ-testületei, így november 18-án tartották az Észak-Nyugat Zalai
Kistérségi Társulás következõ
ülését. Az összejövetelt megelõzõen Gyõrvár, Hegyhátszentpéter, Nagykutas, Zalaszentlõrinc és Alibánfa települések
képviselõi egyeztettek a jövõbeni együttmûködéssel kapcsolatban. Az ötletek, javaslatok között szóba kerültek energetikai, villamosítási témák is.
A nagypáli székhelyû Magyarországi Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesülete nevében Németh István ismertette az országosan szolgáltató szervezet eredményeit,
mely az önkormányzatok akaratából jött létre, és fejlesztési
javaslatot tett, amellyel a falvak
jelentõsen spórolhatnak a közvilágításon.
Az ülés kezdetekor korelnökként Gõsfa polgármestere,
Farkas Tiborné köszöntötte a
régi és új polgármestereket,

majd titkos szavazáson az
egyetlen jelöltet, az eddigi elnököt, Köcse Tibort bízták
meg továbbra is a társulás vezetésével.
Köcse Tibor elmondta,
hogy a kilépett települések
civil szervezetei továbbra is ragaszkodnak a térségi programokhoz. A tagsági díj továbbra
sem emelkedett, amely mindenki számára könnyedén kigazdálkodható. Hozzátette: reménykedik a tagság bõvülésében, és az sincsen kõbe vésve, hogy csak zalai települések
alkossák a társulást.
A korábbi években megszokott gyakorlat szerint a két legnagyobb település adta a kistérség alelnökeit, a megjelentek szavazataikkal nem változtattak ezen, így Dormán Miklós Zalaszentiván és Gyerkó
Gábor Egervár polgármestereként látja el az alelnöki teendõket. A napirendi pontok
között tárgyalva módosították
a társulási megállapodást, melyet még a tagtelepülések kép-

és kíváncsisággal hallgatták
egymás elõadásait és a digitális
korszakban is nagyon örültek
a könyvvel való elismerésnek,
melyre a jövõben is figyelnek
majd. A megmérettetéssel kapcsolatban Köcse Tibor felvetette, hogy a jövõben érdemes
lenne a településeken házi versengést tartani, hogy a gyerekek magabiztosabban érkezzenek erre a térségi döntõnek is
beillõ versenyre.
Pataki Balázs

Rendhagyó irodalmi óra

A rendezvényt Dr. habil. Fûzfa Balázs egyetemi docens nyitotta meg.
A Spiritusz - Virtuális és közösségi módszerekkel a kistelepülésekért 2013-2016 projektben 17 vasi, zalai közösség
vesz részt. Az alsónemesapáti
Harangláb Egyesület volt az elsõ
vendéglátója, szervezõje a Spiritusz Falvak Szabadegyetemének. Az elsõ téma irodalmi,
szimbolikus jelentéssel bírt: az
emberi közösség legnagyobb teremtménye a nyelv, az anyanyelv.
A rendhagyó irodalmi órára összegyûlt helyiek, környékbeliek és a programban résztvevõ spirituszos közösségekbõl érkezõk megtöltötték az
apáti kultúrház nagytermét. Az
est elsõ felében Dr. habil. Fûzfa Balázs egyetemi docens derûsen szemléltette anyanyelvünk sokszínûségét a „fû” szavunk példájával, más-más szövegkörnyezetben, más-más költõnél új vagy más jelentést kapott. Mosolyt csalt az arcokra

az idõjárásjelentés és a János
vitéz, a Toldi nyitóképeinek
összevetése vagy a hétköznapi
szóhasználat és a költõi nyelv
közti különbség. Az élvezetes
elõadás kedvet csinált a versolvasgatáshoz azok körében is,
akik eddig csak megtanulandó
leckeként tekintettek az irodalomra.
Pusztay János Prima-Primissima-díjas egyetemi tanár
„fényszavú emlék” címmel születésének 110. évfordulója alkalmából Keresztury Dezsõ
verseibõl adott ízelítõt.
A közösségszervezõ anyanyelven túl a költõi nyelvet is
magunkévá tehetjük, ezt az est
végi közös versmondás bizonyította. Keresztury Dezsõ Rímek címû versét harmincnégyen olvastuk össze, illetve
mondtuk együtt közös élményt létrehozva.
Fábiánné Simon Klára
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Újjáéledõ, jubiláló egyesületek Lakhegyen
Számos civil szervezet mûködik Lakhegyen, amelyek közül többen idén újultak meg,
illetve ünnepelték jubileumukat. Az utóbbi években nem igazán lehetett hallani a lakhegyi
tûzoltó csapatról, amely a több
nagy sikerû majálist követõen
júliusban 22 fõvel alakultak újjá. Az Önkéntes Tûzoltó Egyesület Lakhegy szeptemberben
már nõi és férfi csapatával a
Zalaszentivánon megrendezett
országos verseny zárófordulójában is részt vett.
– A verseny elõtt többször is
gyakorlatoztunk, folyamatosan
szerezzük be és fejlesztjük a
szükséges eszközöket, s a közeljövõben szeretnénk felújítani a
tûzoltó szertárat, majd autóhoz
jutni. A többi csapathoz képest
a tudásunk megvan, már csak a
felszerelésünket kell felújítani.
A faluban hozzájárulunk a közösségi rendezvények megrendezéséhez és már javában készülünk a szilveszteri összejövetelünkre. Jövõre szeretnénk
még több versenyen részt venni
– számolt be Kovács Zoltán, az
egyesület elnöke, aki hozzátette, hogy pályázatokkal is próbálnak támogatást nyerni.
1997-ben az óvoda közbenjárására jött létre a Lakhegy
Községért Alapítvány, melynek
égisze alatt mûködik a Lakhegyi Daloskör is. A csoport januárban ünnepelte fennállásá-

nak 10 éves jubileumát, jelenleg
tíz taggal adják elõ mûsorukat:
– Számos helyre hívnak bennünket, korábban ezüst, tavaly
arany minõsítést kaptunk és
kiérdemeltük a Zala Megye Kiváló Népdalköre címet is. Rendszeresen részt veszünk a paraszti munkát magában foglaló rendezvényeken, idén is voltunk a
novai aratóversenyen, ahol a paraszti ételek bemutatóján és cséplésben egyaránt indultunk – mesélte Ujvári Katalin, a csoport
vezetõje, aki elárulta, hogy minden második hétvégén van fellépésük. Rendszeresen megünneplik a tagok névnapjait, akik közé
a helyieken kívül Gõsfáról és Zalaegerszegrõl is csatlakoztak.
Illés Tamás polgármester és
a korábbi tagok ösztönzésére
megújulóban és megfiatalodóban van a Lakhegyi Polgárõr
Egyesület vezetõsége és tagsága. Az újjászervezõdõ egyesületet egyelõre tizennégyen alkotják, akikhez az alapító okirat
módosítását követõen további
tagokat szeretnének toborozni.
Az elmúlt években több esetben is hasznos lett volna a
polgárõrség jelenléte a településen, elég csak az eperültetvényeken történt károkra gondolni. A településen szeretnének aktív polgárõri jelenlétet
biztosítani, mellyel a közbiztonságot és a magántulajdonok
védelmét is erõsítenék.

Az új önkéntes tûzoltó csapat a zalaszentiváni versenyen.
25 éve alakult a Lakhegyi
Lakóterületi Sportegyesület, a
sajnálatos létszámhiány miatt a
labdarúgók egy része a múlt
évben Egerváron futballozott.
Idén õsszel 22 játékossal újraszervezõdtek, elindultak a
megyei III. osztály Közép-csoportjának bajnokságában, ahol
a középmezõnyben, a hetedik
helyen várják a folytatást.
– A helyi és a környékbeli
fiatalokra alapozunk, akik nagyon lelkesek. Sikerült az egykori ZTE-focistát, Pecsics Tibort
megnyerni edzõnek, akinek vezetésével a fiúk heti két edzéssel készülnek a mérkõzésekre. A meccsek után közös fõzést

tartanak, amire mindig együtt
marad a társaság. Az itthoni
találkozókra az idõjárástól függetlenül egyre több nézõ kíváncsi, ami a régi idõk lakhegyi
focijára emlékeztet. Két évvel
ezelõtt lett felújítva az öltözõ,
melynek üzemeltetésében az
önkormányzat, a pálya karbantartásában a vezetõségi
tagok is segítenek – foglalta
össze Méhes Gábor alpolgármester, a sportegyesület vezetõségi tagja. A közelmúltban
megtartották az egyesület tisztújító gyûlését is, melyen Bálizs
Róbertet választották a klub új
elnökének.
Pataki Balázs

A dolgos évek után is fontos a gondoskodás
Szépkorúak találkozója Egerváron

A MutteRock mûsora alatt táncra is perdültek az ünnepeltek.
„Az õszidõ is szép lehet,
kívánunk hosszú életet. Maradjatok még itt velünk, jövõre újra
eljövünk” – ezzel a mottóval
rendezte meg november 15-én
Egerváron az önkormányzat a
már hagyománnyá vált Szép

Korúak Találkozóját a tornateremben. A meghívottak létszáma a település negyedét
teszi ki, akikrõl a dolgos munkás évek után is igyekeznek
gondoskodni. A számukra öszszeállított mûsorban közremû-

ködtek az óvodások, az iskolások, Balázs Henriett, a
MutteRock Tánccsoport, valamint a Zalaapáti Harmonika
Együttes.
– A választások után elsõ feladatunk volt a mai rendezvény
megszervezése, Egerváron régi
hagyomány, hogy minden évben színvonalas mûsorral, finom ételekkel, jó hangulat közepette ünnepeljük meg a nyugdíjasainkat. Nagyon örültünk,
hogy vendégként a zalaapáti
harmonikások is el tudták vállalni a fellépést, akik nagyon jó
hangulatot teremtettek. A képviselõ-testület tagjai az utolsó
gombostû beszerzéséig mindenben segítették a szervezést.
Az ünnepeltjeink hiába nyugdíjasok, attól õk még nagyon
fontos tagjai a településnek,
nemrég még dolgoztak és elõrevitték a település életét. Meg
kell õket becsülni, mert olyan
tapasztalattal rendelkeznek, amirõl mi még nem is álmodhatunk. Számítunk rájuk a társadalmi munkákban, ötletadásban egyaránt, velük együtt sze-

retnénk a települést fejleszteni
– árulta el Gyerkó Gábor polgármester.
A vendégeket Pogács András közremûködésével finom
vacsorával vendégelték meg,
majd tombolasorsoláson értékes ajándékcsomagokat sorsoltak ki a megjelentek között. Az
est hátralévõ részében ifj. Luif
Ferenc zenéjére szórakoztak a
szépkorúak.
A következõ hetek is bõvelkednek programokban Egerváron, december 7-én, 14-én és
21-én vasárnap délutánonként
adventi mûsorral színesített
forgatagot rendeznek. Idén is
felállítják a mindenki karácsonyfáját, aminek díszeit a helyi iskola tanulói készítik el.
Minden vasárnap meggyújtanak egy-egy gyertyát a közös
adventi koszorún, a vendégeket
zsíros kenyérrel, forralt borral
várják közös ünnepvárásra, beszélgetésre.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
-pb-
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Tisztelgés az idõskorúak elõtt
A helyben élõk emlékei
szerint több, mint 40 évre nyúlik vissza a hagyomány Nemesapátiban, miszerint novemberben köszöntik a település
idõskorú lakosságát – tájékoztatta lapunkat Gáspár Zoltánné polgármester.
A korábbiakkal ellentétben
az idén nem Idõsek napját tartottak a nemesapáti tornateremben, hanem Nyugdíjas napot – tette hozzá a polgármester. Azért döntöttek az új elnevezés mellett, mert mint fogalmazott: a helyi nyugdíjasok
nem érzik magukat idõsnek,
ezért korábban többen távol
maradtak a rendezvénytõl.
2014. november 16-án délután szépen feldíszített terem-

mel és megterített asztalokkal,
valamint gazdag meglepetésmûsorral várták a szervezõk a
nyugdíjas lakosságot.
Elsõként az óvodások zenés és verses produkcióját láthatták a vendégek, majd 2
óvónõ – Bartl Andrea Anna és
Kajos Orsolya – elõadását tapsolták meg a meghívottak. Az
alsó tagozatos iskolások színvonalas népitánc mûsorát Kiss
Molnár István tanította be és
nagy sikert arattak a Nyugdíjas
napon.
A modern táncok sem hiányozhattak a színes programkavalkádból, hiszen színpadra
léptek a Press Dance táncosai
és a Nashreen hastánccsoport
növendékei is. A rendezvény

Búcsú Nemesapáti óvónõjétõl

Jó hangulatban telt a nemesapáti nyugdíjas nap.
kulturális programjait a nemesapáti óvodások vidám jelenete zárta.
Gáspár Zoltánné polgármester elmondta: a Nyugdíjas
nap megszervezését ugyan az
önkormányzat a kiemelt programjai közé sorolja, de minden
évben kapnak segítséget a helyben élõktõl is. Az idén Bálizs
Tamás helyi vállalkozó is támogatta az eseményt, valamint a
nemesapáti fiatalasszonyok óriási mennyiségû pogácsát és sü-

teményt készítettek, amellyel a
nyugdíjasok mellett valamenynyi résztvevõt megvendégeltek a tornateremben.
A polgármester hozzátette:
ebben az évben is fontosnak a
tartották, hogy az idõsek rendezvényére biztonságban jussanak el a meghívott vendégek, ezért a falugondnoki autóval mentek értük és a jó hangulatú program után haza is
vitték õket.
O.B.

Hónaptól hónapig…
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Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a
www.zalatajkiado.hu-ra, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!
Szeretett óvónéninktõl veszünk most búcsút. Szívünknek annyira kedves, széleskörû tudásával, szorgalmával,
mindannyiunknak példát mutató kollégától, Csallóné Rácz
Erzsébettõl.
Erzsi néni 2002. január 1tõl dolgozott a nemesapáti
Vackor Óvodában.
Természetes, szívbõl jövõ
közvetlensége, segítõkészsé-

ge, mindig derûs, vidám életszemlélete miatt nemcsak kollégái, óvodásai, de a falu lakói
is õszintén szerették. Jelenléte mindig örömet szerzett,
derûsebbé, fényesebbé tette
napjainkat.
Most, hogy örökre eltávozott
közülünk, hatalmas ûrt hagyva mindannyiunk lelkében, emléke fog ragyogni nekünk.
Munkatársai

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

Reményik Sándor:

Viszontlátásra
Viszontlátásra, - mondom, és megyek.
Robognak vonatok és életek Bennem, legbelül valami remeg.
Mert nem tudom,
Sohasem tudhatom:
Szoríthatom-e még
Azt a kezet, amit elengedek.

www.zalatajkiado.hu
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Szeretettel, vidámsággal telt meg a kultúrház
Idõseket köszöntöttek Alsónemesapátiban
Hagyományosan õsszel, idén
november 8-án tartották Alsónemesapátiban a település
szép kort megélt lakóinak megünneplését. A programra anynyian gyûltek össze, hogy egy
pillanatra még kicsinek is bizonyult a kultúrház nagyterme.
– Mi, emberek furcsa lények
vagyunk, tudunk örülni, sírni,
dühöngeni, de a legfontosabb,
hogy szeretni tudunk. Szeretni
a legcsodálatosabb dolog a világon, mindegy, hogy szeretetrõl
vagy szerelemrõl beszélünk.
Egy csoda tudni azt, hogy vannak emberek, akik fontosak
számunkra. Kívánok Önöknek
nagyon jó egészséget és hosszú
boldog életet – szólt szeretet
erejérõl, jelentõségérõl a megjelentekhez Pereszteginé Cziráki Katalin polgármester.
A településvezetõ elmondta,
hogy a programszervezésben
sokat segített a mûsor minden
mozzanatát óvó Simon Margit

jegyzõ és Nyitrai Attila alpolgármester, utóbbi a falubusszal
szállította a rendezvényre az
idõseket. Kulturális közmunkásként igazi háziasszonya az épületben lévõ rendezvényeknek
Krápicz Lászlóné, aki Kovács
Katalinnal közösen ezúttal is
finomakat sütött.
– A legközelebbi ilyen rendezvényt már lehet, hogy nagyobb helyen kell rendeznünk,
mert teljesen megtelt a termünk. Igyekeztünk a korosztályt is kibõvíteni, így akik a
becsületes munkával eltöltött
éveket már nyugdíjasként otthon pihenik, azok jöjjenek el,
beszélgessenek egy nagyot és
érezzék jól magukat – emelte ki
a polgármester.
A nyugdíjasok elõbb az óvodások mondókáinak, majd az
iskolások Rátóti csikó tojás történetét megelevenítõ történetének tapsoltak, majd a Hottói
Népdalkör és az ApátiCitera

A nyugdíjasok ünnepe Gõsfán
A hagyományokhoz híven
idén is köszöntötték Gõsfán a
szép kort megélt lakosokat,
akiket november 22-én vártak
szórakoztató mûsorra, beszélgetésre és vacsorára a település
kultúrházába. Az egybegyûlteket Farkas Tiborné polgármester a szeretet szavaival üdvözölte, majd köszöntötték a település legidõsebb lakóját, a 85
éves Óvári Gyulánét, és a két
friss nyugdíjast, Paizs Pálnét és
Megyesi Józsefnét. A színpadon
elõbb a Pókaszepetki Nyugdíjasklub adta elõ vidám mûsorát, majd Gáspár Klaudia
szavalta el a Nyugdíjasdal sorait.
A helyi csoportokat képviselve
adta elõ mûsorát elõbb a Rozmaring Néptáncegyüttes, majd
a Gõsfai Picurok.
– Évente egyszer összegyûlünk, hogy köszöntsük azokat,
akik a munkával töltött hosszú
évek után köztünk töltik a jól
megérdemelt nyugdíjas éveket.

Összesen hetven nyugdíjasunk
van, akiknek ma sajnos csak a
fele tudott eljönni. A hétköznapokban a TÁMASZ szolgáltatásaként mûködik Deákné Komáromi Zsuzsanna közremûködésével a házi segítségnyújtás, a szociális étkeztetés mellett
a falugondok, Megyesi József
sokat segít a gyógyszerbeszerzésben, ügyintézésben – foglalta össze a polgármester.
A finom vacsorát követõen
meglepetést is kaptak a nyugdíjasok: az általuk közkedvelt
Mercy Együttes adta elõ mûsorát. Az év végi programok között december 6-án érkezik a
Mikulás, majd amíg 24-én a házaknál az ünnepre való készülõdés zajlik, addig a kultúrházba
már délután megjön a falu
Jézuskája.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
-pb-

Pereszteginé Cziráki Katalin polgármester beszédét követõen az
ovisok léptek színpadra.
Szakkör adott emlékezetes mûsort. A megjelenteket megáldotta, köszöntötte Szeghy Csaba
atya is, aki igény esetén az ünnepek közeledtével személyesen is felkeresi az otthonukban
maradtakat. A megjelentek közül Halász Ilonka néni 1923ban született, így rangidõsként
vett részt a programon:
– Jövõre 92 éves leszek,
amiért hálát adok a jó Istennek.

Ha a derekam engedi, akkor otthon még teszek-veszek a ház körül egy kicsit. Büszke vagyok az
unokákra, Judit és István is sikeresek a munkájukban. István
négy éve megnõsült és megszületett Benjamin dédunokám –
mesélte örvendezve Ilonka néni.
Pataki Balázs
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.

Elõadás a háború évfordulóján

Kiss Gábor ismertette a háború társadalomra gyakorolt hatását.

A település rangidõs lakóját, Óvári Gyulánét is köszöntötték.

Kiss Gábor, a Deák Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár igazgatója Zalaiak az elsõ világháborúban - A nagy háború Zalában
címmel tartott elõadást november 14-én Alsónemesapátiban.
Kevés szó esik a nemzetünk
sorsát meghatározó eseményrõl, arról, hogy éppen 100 éve
tört ki az elsõ világháború. Sok
tekintetben megváltoztatta a
családok, az egyes emberek,
közösségek sorsát. A háborúba
bevonuló katonák után üresen
maradtak a falvak, a férfiak
helyét, szerepét a lányoknak,
asszonyoknak kellett átvenniük,
nem csak a családban, hanem a
munkában is. A nõi emanci-

páció szükségszerûen innentõl
erõsödött fel.
A korabeli Zala megye akkoriban jóval nagyobb területen helyezkedett el, Muravidéktõl Balatonfüredig terjedtek a
megyehatárok. Sok zalai katona
harcolt és esett el a honvédként
és huszárként az orosz vagy az
olasz harcmezõkön.
A háború befejezésével új
korszak kezdõdött történelmünkben, egyéni sorsunkban
is. A megváltozott ország- és
megyehatárok nemzeteket, családokat, sorsokat választottak el,
melynek fájdalmát máig nem
tudtuk feldolgozni.
-ki-
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Nagypáli hírmorzsák
Vitaminokkal készülünk
a télre!
Helyi vállalkozó által kedvezményes áron biztosított intenzív almáskert gyümölcsébõl közmunkások segítségével
szedett és csomagoltatott, falugondnok közremûködésével
kiosztott almát juttatott önkormányzatunk a gyermeket nevelõ és nyugdíjas családoknak.
Mintegy 130 kartondobozba
csomagolt 8-10 kg almával támogatta az önkormányzat az
érintettek körében az egészséges táplálkozás gyümölcsszükségletét. A magyar helyi alma
ajándékba adása a családoknak
helyi összefogással valósult
meg. Az önkormányzat segíteni kívánja a helyi vállalkozókat,
ezért Szekér Lászlótól vásárolta a gyümölcsöt, amelyet térítésmentesen juttatott el a lakossághoz.
Regionális környezetvédelmi projekt elõkészítése
A novemberben megnyíló
környezetenergetikai operatív
program pályázathoz kapcsolódóan Nagypáli Önkormányzata elõkészítõ tárgyalásokat
kezdett a falu területén megvalósítható munkahelyteremtõ
energetikai beruházásról. A leendõ technológiát tekintve
Magyarország legnagyobb vezetõ cégével dolgozik az önkormányzat. A cégvezetõ és
Köcse Tibor polgármester az
elsõ tárgyaláson megállapodtak, hogy a pályázatot nagyon
rövid idõ alatt elõkészítik. Egy
héten belül a szakmai gárda
már egyeztetõ tárgyalást is tartott Nagypáliban, megtekintve
a beruházás leendõ helyszínét,
annak feltételeit, adottságait.
A Petõfi utca rekonstrukciója
2011 nyarán elkészültek a
falu utcáinak csapadékvíz és
felújítási tervei, köztük a Petõfi

utca mintegy 1000 m hosszúságban érintett szakasza is.
2012 és 2013-ban pályázatot
nyújtottunk be a megvalósítás
költségeihez a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséghez. Tekintettel
arra, hogy az erre fordítható
támogatás kevés volt, csak a
belvízzel nagyon veszélyeztetett települések nyertek, és az
idei évben ilyen pályázati kiírásra nem került sor, úgy döntöttünk, hogy saját finanszírozásból szakaszolva megkezdjük a kivitelezési munkálatokat
a korábbi terveknek és vízjogi
engedélyeknek megfelelõen. A
kedvezõ idõjárásnak köszönhetõen a munkák jelenleg is folynak. Ebben az évben a felületi
zárás kivételével be kívánjuk
fejezni a megkezdett szakasz
felújítását. Eltûnnek a korszerûnek nem nevezhetõ és nehezen karbantartható vízelvezetõ árkok, helyettük folyókás
és zárt csövû vízelvezetés készül. Térkövezett járda és kapubejárók épülnek. Az utcafásítás
várhatóan tavasszal egységes
lesz.
Ismét felhõszakadás
Éppen hogy megtörtént az
elõzõ zivatar okozta károk felmérése, valamint azok elhárítására, a vis maior támogatási
igény benyújtása, máris újabb
felhõszakadás sújtotta a térséget. Az energia parkban lévõ
meteorológiai állomásunk mérési adatai szerint néhány óra
leforgása alatt 95 mm esõ esett
az éjszakai órákban dörgés, villámlás mellett, amelyet viharos
erejû szél is kísért. A csapadékvíz elvezetõ árkok, valamint az azokon lévõ mûtárgyak mûszakilag nem mindenhol bírták elvezetni a megnövekedett vízmennyiséget. Ebbõl adódóan a Nagypáli patak
és Kispáli felõl folyó mellékága több helyen kilépett

Víz alá került ismét több terület.
medrébõl. Víz alá került jó
néhány gyümölcsös kert, baromfiudvar és parkosított terület.
Tetõ alá kerül a kemence
Tetõ kerül az ökovölgyben
lévõ, zalai tájegységre jellemzõ
szabadtéri kemence és annak
kiszolgáló területe fölé, amely
néhány évvel ezelõtt készült. A
kemence és környezetének lefedése azért vált indokolttá,
mert az utóbbi idõk jelentõs
esõzése mind a rendezvények
lebonyolítása, mind az állagmegóvás miatt is problémákat
okozott. A szerkezet a Vitalitas
Park látványába is jól illeszkedik majd. A kivitelezést Horváth József helyi asztalos végzi.
„Mesemondó délután”
Sok vidám, vicces, tréfás, állatokról szóló mesét és verset
hallhattak azok, akik október
24-én pénteken részt vettek a
nagypáli könyvtárban megrendezett „Mesemondó délutánon”.
A programon óvodás és általános iskolás gyerekek adtak
elõ otthon, óvodában, iskolában
tanult népmeséket, verseket.
Mozifilm helyszíne az
ökovölgy
Az elmúlt évben megkeresés érkezett önkormányzatunkhoz, hogy a település ökovölgyében mozifilm részleteket szeretnének forgatni. November 9-én, vasárnap napsüté-

ses idõben érkezett a stáb, és
végeztek is a forgatással. Várhatóan a jövõ évben a magyarországi mozikban látható lesz
a produkció.
Közmunkák az ökovölgyben
Közmunkások munkájával
tovább épül és szépül az ökovölgy. A helyi termék bemutató hely kivitelezése befejezõ
szakaszába lépett, ezért annak
környezete végleges formáját
nyeri el. Járdaburkolatok készítése, tereprendezés, füvesítés
a folyamatban lévõ munka.
Tisztújítás a Nagypáli
Polgárõr Egyesületnél
Tisztújító ülésre került sor
2014. november 15-én a közösségi házban. Farkas Zoltán
elnök beszámolóját követõen
került sor a szavazásra. A következõ 5 éves idõszakra ismételten – egyhangú szavazással
– Farkas Zoltánt elnöknek,
Horváth Lajost titkárnak, Balla Lászlót gazdasági vezetõnek, Csiszár Józsefet és Kovács
Pétert ellenõrzõ bizottsági tagoknak választották a jelenlévõk. Ezt követõen Köcse Tibor
polgármester megköszönte az
eddig végzett munkát, és kérte
az egyesület támogatását,
együttmûködését a következõ
idõszakra is. Beszédében hangsúlyozta, hogy fiatalok bevonására is gondolni kell.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Észak-Nyugat Zala havilapban.
Térkövezés az ökovölgyben.

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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mxm lakberendezés rovata
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• Bérfõzés
• Palackozás

Nagylengyel

A jó pálinka fõzéséhez idõ kell!
Nálunk 50 l pálinka fõzési ideje,
kétszeri lepárlással 10 óra!

Várom régi és leendõ ügyfeleimet!
Tel.: 30/586-3090

um

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

Fõzni jó!
Amikor a fenyõfa elszaladt
Mindjárt itt a karácsony.
Még több a tennivaló, amikor még a Jézuska hozza a
fát, mert senki sem szeretne
lebukni. Gyermekeink csillogó tekintete karácsonykor
ezért mindig kárpótol.
Balázs barátom is így
volt ezzel. Minden évben sikerült úgy megszervezni,
hogy még a gyerekek hazaérkezése elõtt a fa is megérkezzen. Az egyik évben azonban a gyerekek értek haza
hamarabb. A fa viszont még
valahol úton volt.
Most mi legyen? – nézett
Balázsra ijedten felesége,
mert szerették volna a karácsony varázsát a gyerekeknek minél tovább fenntartani. Nyugi – mondta feleségének, valahogy majd megoldjuk. A helyzet nem volt
egyszerû. A fenyõfát úgy
kell hátravinni, és elrejteni,
hogy a nappali hatalmas ablakaiból a gyerekek ne vegyék észre.
Balázs mindenre elszántan megfogta a fát, miközben a felesége jelzett, viheti
hátra. Kommandós módjára
lopakodott el a hatalmas ablak elõtt a fenyõfával. A gyerekek a nappaliban dvd-t
néztek, ám egy pillanatra a
kisebbik kitekintett. Látta,
hogy egy fenyõfa szalad el
az ablak elõtt.
– Nézzétek, nézzétek!!!
És rohant az ablakhoz az
összes gyerek. Nem lehetett
megállítani õket.
Hát eddig tartott, most
lebuktunk – keseredett el a
feleség. Hajszálon múlott,
hogy Balázzsal már a fa nélkül találkoztak a gyerekek.
Valami leírhatatlan lelkesedéssel újságolták: Képzeld
apa, az elõbb egy fenyõfa
szaladt el az ablak elõtt!…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Minden résztvevõ megérdemelte a tapsot
Térségi szavalóverseny Vasboldogasszonyban
(Folytatás az 1. oldalról)
árulta el a zalaszentiváni iskola
másodikasa.
Az elsõs-másodikas korcsoport mesemondásában Olasz
Dávid végzett az elsõ helyen,
akit a dobogón Antal Patrik
(Nagypáli) és Varga Márk
Noel (Zalaszentiván) követett.
Versmondásban Csák Kristóf
(Alibánfa) bizonyult a legjobbnak Süle Zsolt (Zalaszentiván)
és Németh Bence (Vasboldogasszony) elõtt. Különdíjat érdemelt ki Bárdossy Csenge
(Zalaszentiván) és Varga Dániel (Vasboldogasszony). A kicsiknél a zsûri elnöke, Kiss Gábor, megyei könyvtár igazgatója értékelte a látottakat:
– Évrõl évre összegyûlik a
környék lakossága és meghallgatjuk, hogy a gyerekek menynyit fejlõdtek. Azok a kis óvodások, akik 6-8 éve elõttünk
álltak, ma már kamaszok lettek, és még mindig van közöttük, aki vállalkozik, hogy kiáll-

jon a közönség elé. Erõsíti az
összetartozás tudatot, hogy a
gyerekek ehhez a tájegységhez
tartoznak, és településüket
képviselik. A személyiségépítõ
nevelés része, hogy a gyerekek
tanuljanak meg szépen beszélni, tanulják meg mit jelent
kiállni a közönség elé, elõadják
magukat. Itt mindenki nyertes
és mindenki megérdemelte a
tapsot – értékelte a rendezvény jelentõségét megyei könyvtár igazgatója.
A harmadikas-negyedikes
korcsoportban Miklós Péter
(Lakhegy) végzett az elsõ helyen Tóth Zsombor (Zalaszentiván) és Gaál Gréta (Zalaszentiván) elõtt. A felsõ tagozatosoknál Nyakas Fanni (Kemendollár) bizonyult a legjobbnak Vargyai Kristóf Bálint (Kispáli) és Szalai Bianka
(Pókaszepetk) elõtt. Mesemondásban Salánki Petra (Nagypáli), versmondásban Balazsin Zdenko Márton (Egervár)

A zsûri is tapssal értékelte a produkciókat.
kapott különdíjat. Ifjúsági kategóriában a pókaszepetki lányok között a Tóth Eszter,
Ignácz Júlia Réka sorrend
alakult ki, a felnõtteknél pedig
Bodó Anita (Petõmihányfa)
örülhetett az elismerésnek.
A nagyobbak csoportjánál
Deák István, a zsûri elnöke,

Pethõhenye polgármestere kiemelte a rendezvény jelentõségét, melyekre sokat készülnek
a felkészítõ pedagógusok a
diákjaikkal.
Pataki Balázs
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.

Õszbúcsúztató és ünnepi készülõdés
Programok Kispáliban

Díszítik a mézeskalácsot.

A kemence köré gyûltek…
Az utolsó szabadtéri program, az Õszbúcsúztató rendezvény alkalmával ismét a kemence köré gyûlt Kispáli apraja-nagyja, hiszen ismét sok finomság készült benne. Márton-nap közeledtével libasültet
kóstolhattunk (hogy ne éhezzünk egész évben) és az õsz
nagy slágerét, a sütõtököt is
kemencébe tettük.
Az Ifjúsági Klubban adventi készülõdést tartottunk, ahol

különbözõ karácsonyi díszeket, adventi koszorúkat készíthettek, akik eljöttek. A gyerekek nagyon élvezték a mézeskalács díszítést, a papírcsillag hajtogatást és a lámpásszínezést is. A legügyesebbek
marcipánból hóembert vagy
mikulást is „gyúrhattak”. A gyerekeknek süteménnyel, forrócsokival, a felnõtteknek pedig
forralt borral kedveskedtek a
szervezõk.

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

www.zalatajkiado.hu
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Adategyeztetés a nyugdíjbiztosítási igazgatósággal
Beszélgetés dr. Fürediné Kerkai Valériával, az igazgatóság vezetõjével
Augusztus 25-tõl megkezdõdött a hivatalból indított
adategyeztetési eljárás a nyugdíjbiztosítási igazgatóságoknál.
– Országosan több mint
400 ezer, Zala megyében pedig 14 ezer 157 fõ 1955. és '59.
között születettet érint az eljárás, melyet 2 év alatt kell
lefolytatni – bocsátja elõre dr.
Fürediné Kerkai Valéria, a
Zala Megyei Kormányhivatal
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságának vezetõje. – Az eljárás
célja, hogy a nyugdíjbiztosítás
hatósági nyilvántartásába az
ügyféllel egyeztetett szolgálati
idõ és kereseti adatok kerüljenek be, határozati formában,
annak érdekében, hogy a majdani öregségi nyugdíjkorhatár
elérésekor a nyugdíj megállapítása gyorsabban, egyszerûbben történhessen meg. További célja még az is, hogy a járulékfizetõk aktív korban kapjanak visszajelzést a nyilvántartásban szereplõ adatokról,
hogy legyen idõ az esetlegesen
hiányzó adatok pótlására, illetve az adatok pótlása akkor történjen meg, amikor még a foglalkoztatóknál rendelkezésre
állnak a szolgálati idõ, jogosultsági idõ és kereseti, jöve-

delmi adatok, tehát a legminimálisabb adatvesztéssel lehessen azokat pótolni. Kiemelten
fontos, hogy a bejelentési kötelezettséggel nem érintett
idõszakok nyilvántartásba vétele is megtörténjen, ilyenek a
1998. elõtti nappali tagozatos
felsõfokú tanulmányok ideje,
vagy a sorkatonai szolgálat idõtartama, ha az nem a munkaviszony ideje alatt volt. A végsõ
kiemelt cél, hogy egy egyeztetett, letisztított adatbázis jöjjön
létre, amely azonnal felhasználható az öregségi nyugdíj
megállapításakor, ezzel idõt
megtakarítva az állampolgárok
érdekét szolgálva.
– Mi az eljárás menete?
– A lakóhely szerinti nyugdíjbiztosítási igazgatóságoktól
az állampolgárok elõször egy
tájékoztató levelet kapnak az
adategyeztetés megkezdésérõl
és az eljárással kapcsolatos tudnivalókról. Ezt követõen küldünk egy részletes kimutatást
tartalmazó végzést a szolgálati
idõrõl és 1988. január 1-tõl a
kereseti adatokról, a hivatalunk központi elektronikus
rendszerében tárolt, személyekre lebontott nyilvántartás
alapján. A végzés kézhezvéte-

Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014 • Akkreditációs lajstromszám: AL-0047

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

lét követõen legkésõbb 90 napon
belül jelezni lehet, hogy a nyilvántartásban szereplõ adatokkal
egyetért-e az állampolgár, vagy
valami esetlegesen hiányosan szerepel a nyilvántartásban. Nagyban segítené az
ügyek intézését
az, ha az érintett állampolgárok részérõl minél
elõbb megtörténne a jelzés abban az esetben
is, ha mindent
rendben talál az
ügyfél, mert így
igazgatási szervünk határozattal lezárhatja az
Dr. Fürediné Kerkai Valéria: – Zala megyéügyet.
– Mi törté- ben 14 ezer 157 fõt érint az eljárás.
nik, ha valaki hiányosságot zõt és az 1998. elõtti idõszakok
tekintetében helye lehet tanútapasztal?
– Akkor az eltérést alátá- bizonyítási eljárás lefolytatásámasztó, bizonyító erejû okira- nak is. A gyorsabb ügyintézés
tok megküldését várjuk, amely érdekében idõpont foglalható
lehet munkakönyv, munka- a honlapon, valamint levélben
szerzõdés, Tb-i kiskönyv, meg- és telefonon. Saját ügyében
bízási szerzõdés vagy a beje- mindenki érdeklõdhet call
lentési kötelezettséggel nem center-en keresztül, továbbá az
érintett idõszakokról lecke- eddig szokásos módon is hikönyv, katonakönyv. A nõk vatali idõben, hivatali telefonkedvezményes
nyugdíjának számokon, e-mail-en és postai
megállapításához pedig a gyer- úton. A hivatalból indított
mekre/kekre/ vonatkozó gyer- adategyeztetési eljárás, ellenmek gondozási (GYED, GYES) tétben a kérelemre induló elidõszakra vonatkozó adatok járással, egy hagyományos pabejegyzésérõl várunk tájékoz- pír alapú eljárás, de az eljárás
bármely szakaszában át lehet
tatást.
– Mit tesz az igazgatóság, térni elektronikus ügyintézésre, ehhez azonban ügyfélkapus
ha nem érkezik reagálás?
– Ha a 90 nap letelt és az hozzáférés szükséges. Ha valaállampolgár részérõl nem érke- ki az elektronikus utat válaszzett visszajelzés, akkor a hiva- totta, megteheti, hogy visszatal a nyilvántartásban szereplõ tér a hagyományos ügyintéadatok alapján meghozza a zésre.
– Kik ne várják a postást?
határozatot, melyet megküld
– Nem kapnak sem tájéaz ügyfél részére. A határozat
egyébként az általános szabá- koztatót, sem kimutatást azok
lyoknak megfelelõen megfel- az állampolgárok, akik részére
lebbezhetõ, sõt bírósági felül- saját jogú nyugdíjat, bármilyen
vizsgálatnak is helye lehet. Ak- korhatár elõtti ellátást, vagy
kor sincs probléma, ha az ügy- más szolgálati idõ alapján kifél az általa hiányolt idõsza- számított ellátást állapítottak
kokról nem tudja megküldeni meg, illetve 2009. december
a bizonyító erejû okiratokat, 31-ét követõen szolgálati idõ
ilyenkor hivatalunk lefolytatja elismerési kérelmet nyújtottak
a bizonyítási eljárást, pl. be- be hivatalunkhoz és az errõl
szerzi a felsõfokú tanulmá- szóló határozatot kézhez vetnyokról az igazolást, vagy fel- ték vagy kérelemre indítottak
keresi a foglalkoztatót, iratõr- adategyeztetési eljárást.
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A karácsonyi vásárlás 12 pontja
– avagy hogyan igazodjunk el a vásárlás útvesztõjében?

Dr. Molnár Sándor
Már november vége óta
zajlik a Zala Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõségének ellenõrzése az áruházláncokban, bevásárlóközpontokban, vásárcsarnokokban és piacokon is. A
razzia célja nem más, mint a
Zala megyei fogyasztók érdekeinek és értékeinek a védelme. A részletekrõl dr. Molnár
Sándorral, a Zala Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõségének vezetõjével beszélgettem.
– Mi az, amire valóban
érdemes odafigyelni a vásárlások elõtt, hogy aztán késõbb
érvényesíteni tudjuk esetleges
panaszainkat?
– A karácsonyi ünnepek
elõtt a butikok, boltok, áruházak üzletpolitikai szempontok
alapján gyakran felajánlják a
vásárlók számára, hogy azon
termékeket, melyek nem nyerik el az ajándékozott személy
tetszését, bizonyos feltételek
mellett (például bontatlan csomagolás vagy csomagolás megléte) az üzletek visszaveszik az
ünnepek után is. Azonban
azon termékek visszavétele,
melyek nem rendelkeznek minõségi kifogással, az üzleteknek nem jogszabályi kötelezettsége, tehát hibátlan terméket a kereskedõ sem kicserélni, sem visszavenni nem
köteles.
– Mi történik, ha ezt mégis
megteszik?
– Ebben az esetben a feltételeket az üzlet állapítja meg.
Amennyiben szóban kapunk
az eladóktól erre vonatkozó
tájékoztatást, minden esetben
kérjünk valamilyen írásbeli
igazolást, melynek legegyszerûbb módja, hogy a vásárlást

igazoló blokk vagy nyugta hátoldalára egy aláírás mellé vezettessük fel azt az idõpontot,
amely dátumig az üzlet visszaveszi a terméket. A fehérnemû
kivételt képez, hiszen az üzletek nagy többsége higiéniai
okokból még ekkor sem veszik
vissza.
– Mit kell tennünk, ha a
vásárolt termék meghibásodik?
– A vásárlói kifogásról jegyzõkönyvet kell felvenni, rögzítve a fogyasztó adatait, igényét,
a termékre vonatkozó adatokat és a forgalmazó indokolását. Viszont a kötelezõ jótállás
általában a 10.000 Ft vételár
feletti termékekre vonatkozik
(pl. bútor, óra, számítógép,
fényképezõgép, porszívó, mosógép). Itt emelném ki, hogy
az akciós termékre ugyanazok
a vásárlói jogok érvényesek,
mint a teljes értékû árura,
vagyis 2 évig lehet szavatossági
igénnyel élni.
– Mire számíthatunk miután rögzítették a kifogást?
– A kereskedõ a vásárlók
könyvére tett bejegyzésre 30
napon belül köteles válaszolni.
Amennyiben a vásárló megadja
a nevét és a címét, úgy postai
úton, amennyiben csak egyik
adatát vagy egyiket sem, abban
az esetben pedig elég, ha a
kereskedõ a bejegyzést a vásárlók könyvébe, a bejegyzés alatt
válaszolja meg.
– Ha valóban hibás a termék, a vásárló azonnali cserét is kérhet?
– Választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet ebben az esetben. Azonban bármelyiket is igényli, az
nem jelenthet indokolatlan
többletköltséget az üzlet szá-

mára. Így többnyire, ha egy
termék javítható, az üzlet a
javítással fogja rendezni a minõségi kifogást, mivel annak
során az eredeti állapotot kell
visszaállítani. Amennyiben mégsem javítható, akkor lehetõség
van a cserére, mely csak azonos márkájú, típusú és paraméterû termékek esetében
történhet meg.
– Mi történik, ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs
lehetõség?
– Úgy a fogyasztó megfelelõ árleszállítást igényelhet, vagy
elállhat a vásárlástól, ekkor
visszakapja a termék teljes
vételárát.
– A világhálón gyorsan,
egyszerûen és a földrajzi távolság okozta probléma nélkül lehet beszerezni a kívánt
árut. Elõnyei mellett azonban
nem árt, ha az internetes
vásárlás árnyoldalait is ismerjük, mielõtt elküldjük a
rendelésünket.
– Valóban, hiszen internetes vásárlás esetén a fogyasztónak a termék átvételétõl számított 14 napon belül nem kell
megindokolnia, ha eláll a vásárlástól. Ez a jog azonban például a CD-k, DVD-k, parfümök,
gyorsan romló élelmiszerek,
egyedi készítésû termékek és
online aukciók esetén nem érvényesíthetõ. Arra is érdemes
odafigyelni, hogy nem minden
„.hu” végzõdéssel rendelkezõ
webáruház mûködik ténylegesen hazánk területén. A külföldrõl érkezett áru esetében
pedig nagy esély van arra,
hogy nincs magyar nyelvû tájékoztató a csomagban, vagy
a reklamáció nehézségekbe
ütközhet.
– Mire hívná még fel a fogyasztók figyelmét az online
vásárlással kapcsolatban?
– Ha webáruházból rendelt, 14 napon belül indokolás
nélkül elállhat a szerzõdéstõl
akkor is, ha a terméket nem
postán, hanem személyesen
vette át a boltban. A 14 napon
belül történõ elállás során a
termék visszaküldésének költsége rendszerint a vásárlót
terheli, azonban errõl érdemes
tájékozódni a webáruházak
honlapján található Általános
Szerzõdési Feltételekben. Csak
megbízható, nagyobb múlttal
rendelkezõ webáruházból rendeljünk, szem elõtt tartva,
hogy évente több ezer internetes áruház jelent csõdöt.

– Online vásárlás elõtt tehát érdemes akár a vásárlási
feltételeket is kinyomtatni?
– Természetesen igen, sõt a
megvásárolni kívánt termék
adatait tartalmazó oldalt is
mentsük le, így késõbb bizonyíthatjuk, hogy a vásárlás idõpontjában milyen feltételek
voltak érvényben. Érdemes
meggyõzõdni továbbá arról is,
hogy mekkora lesz a szállítás
költsége, mivel sok olyan webáruház van, amely viszonylag
alacsony áron kínálja a terméket, viszont drágán szállít!
– Ha karácsonyi fényfüzért szeretnénk vásárolni
akár a boltokban, akár online, mit tartsunk szem
elõtt mielõtt a kosarunkba
tesszük?
– Azt kell eldöntetnünk,
hogy ledes vagy hagyományos
izzós égõsorral szeretnénk díszíteni otthonunkat, illetve
hogy beltéri (Indoor) vagy kültéri (Outdoor) égõsort szeretnénk-e vásárolni, hiszen
ezeket különbözõ jelölésekkel
látják el.
– Mit tegyünk, ha mégsem jutunk dûlõre a helyszínen fogyasztóvédelmi problémánkkal kapcsolatban?
– Akkor ne késlekedjünk,
és lépjünk kapcsolatba a Zala
Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõségével, akár személyesen a
8900, Zalaegerszeg, Göcseji út
24. alatt, vagy telefonon a
92/510-530-as számon.

Befektetés a jövõbe!

Szerezzen képesítést
tanfolyamainkon!
Induló tanfolyamaink:
Targoncavezetõ,
Emelõgép-vezetõ,
Földmunkagép-vezetõ,
Tûzvédelmi szakvizsga.
Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Tel./fax: 92/510-159
Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70
E-mail: titzala@t-online.hu
Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartásba vételi szám:
E-000803/2014
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Adventi készülõdés Kemendolláron A századikat töltötte be
Advent elsõ vasárnapját
megelõzõen november 28-án
gyerekek és felnõttek gyûltek
össze adventi kézmûves foglalkozásra. A majd' ötven szorgos kezû falubeli karácsonyi

mécsestartókat, asztalra, ablakba és karácsonyfára való díszeket készített. Számos gyönyörû adventi koszorú került
ki az ügyes kezek közül.
Szabóné Baján Erzsébet

Mariska nénit családja körében köszöntötték.

Kicsik és nagyok is készítettek adventi koszorút.

Adventi kirándulás Grazba

Kemendolláron december
1-jén ünnepelte a 100. születésnapját Söjtör Istvánné Gyalókai Mária. Mariska néni széles családi körben elõtte szombaton ünnepelte a neves eseményt, ahol az önkormányzat
részérõl Németh László polgár-

mester és Szabóné Baján Erzsébet képviselõ köszöntötték.
Az ünnepeltnek a település
lakói nevében további sok-sok
boldog évet, kitartást, jó egészséget és persze sok-sok dédunokát kívántak.
pb

Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!
Felnõtt belépõ: 1 300 Ft
Gyermekeknek 14 éves korig (hétköznapokon): INGYENES!
Gyermek belépõ (3-14 éves korig, szombat-vasárnap és ünnepnapokon): 800 Ft
Felnõtt belépõ (pezsgõfürdõ és szauna használattal): 2 500 Ft

A Kálvária-hegyen Ottó atya (jobbról a hatodik) fogadta a
csoportot.
A két Apátiból a hívek egy
csoportja november 29-én a
grazi adventi vásárba látogatott. Részt vettek a Kálváriatemplomban tartott misén, felgyalogoltak a templom mellett

található a Kálvária-hegyre is.
Minden vasárnap van magyar
nyelvû istentisztelet, ahova Ottó atya szeretettel várja a magyar zarándokokat.
pb

www.zalatajkiado.hu

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-320
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Nyugdíjasokat köszöntöttek Vasboldogasszonyban
slágerei ragadtatták tapsra a
közönséget.
– Közel száz nyugdíjasunk
van, de sajnos egy haláleset
miatt ma kevesebben jöttek el.
Fel kell nézni az idõsekre, akiktõl sokat tanulhatunk, mert
már számos dolgot megéltek a
múltban. Többen aktívabbak
és szívesen megosztják a tapasztalataikat az utódokkal.
Pongrácz Ernõné falugondnokunk segíti a nyugdíjasokat az
ebédkihordásban, gyógyszerbeszerzésben, rendelésre való

eljutásban. Az önkormányzat a
TÁMASZ segítségével kívánja
újraszervezni a házi segítségnyújtást, mivel sok az egyedül
élõ, akikrõl gondoskodni szeretnénk – említette meg Mazzag Géza polgármester.
A mûsor után az önkormányzat kiadós vacsorával vendégelte meg a jelenlévõket,
amit Hajas Istvánné, Mazzag
Gézáné és Mazzagné Rózsa
Bernadett fõzött, az este hangulatáról Pércsi Tóni gondoskodott.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
Pataki Balázs

Sok tapsot kapott Hertelendy Attila és Debrei Zsuzsanna
mûsora.
November 29-én ünnepelték Vasboldogasszonyban a
település nyugdíjasait, akiket
vacsorával és vidám mûsorral
vártak. A Deák Ferenc Megyei
és Városi Könyvtár támogatásával létrejött rendezvényen
elõbb Mazzag Géza polgármester, majd Szermjagin Marianna köszöntötte a megje-

lenteket. Tízfõs mag alkotja a
helyi szépkorúak csapatát,
akik minden közösségi rendezvényen segédkeznek, most a
színpadon debütáltak a Nyugdíjas indulót és a Nyugdíjas
dalt elõadva. Vendégfellépõként a Hevesi Sándor Színház
mûvészei, Hertelendy Attila és
Debrei Zsuzsanna operett

Példaértékû összefogás Egerváron

Zalaegerszeg, Hock János út 72. Tel.:70/2442-542
www.faraoegerszeg.hu
Nyitva tartás: hétfõ-péntek: 9-17, szombat: 9-12.30
Vera 200/60 MDF ajtós konyhabútor
89 900 Ft 69 900 Ft

München étkezõ, „tömör fa”
159 900 Ft 129 900 Ft
Maximum kl gardrób 225 cm széles
85 900 Ft

Tolóajtós gardróbok már 75 900 Ft-tól!
Kanapék nagy választékban már 39 900 Ft-tól!

Quantum kanapé

Zenta kanapé

Sok pénzt gyûjtöttek a hívek, sokan hallgatták az elsõ hangversenyt.
Több mint 100 éves volt
már Egerváron az Alexandriai Szent Katalin-templom
Amstel orgonája. A mûemléknek számító hangszer felújítása és bõvítése olyan nagy
összegbe került volna, hogy inkább új beszerzését próbálták meg.
– Kiss Gábor atya kapcsolatainak köszönhetõen sikerült
beszerezni egy digitális orgonát, ami ugyanazt tudja, mint
egy sípos orgona, csak a mai
kornak megfelelõen egyszerûbb, nem kell hangolgatni.
Ilyen összefogás Egerváron az
elmúlt évtizedekben nem volt,
gyakorlatilag az egész falu
igyekezett segíteni. Volt olyan
hölgy, akinek nem volt pénze,
de 500 forintot azért õ is

adott. Pár hét alatt több mint 2
millió forintot gyûjtöttünk
össze, melyet a környékbeli
önkormányzatok, Gábor atya
és az egyházközség egészített
ki. Az új orgona szélesebb skálán tud megszólalni, így nem
csak az egyházi rendezvényeken, hanem a következõ hónapokban koncerteken is használható – említette Kálmán
István kántor.
Az új orgonát november
10-én építették be a helyére,
avatását 12-én koncerttel ünnepelték meg, ahol Gion Zsuzsanna énekmûvész, Virágh
András Liszt-díjas orgonamûvész és Borsódy László trombitamûvész adott emlékezetes
teltházas hangversenyt.
- pb -

Panama sarok erõsített rúgóval
149 900 Ft 129 900 Ft
Ünnepi nyitva tartás:
december 14-én 9-12.30 ezüstvasárnap
21-én 9-12.30 aranyvasárnap
24-én 9-12.30
27-én 9-12.30
31-én zárva
2015. január 1-jén zárva

Minden kedves vásárlónknak békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!
Az akció 2014. 12. 24-ig érvényes. Az árak tartalmazzák az ÁFA-t.
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Megalakult a Nagypáli Nyugdíjasok Közössége Egyesület
November 22-én tartotta
elsõ összejövetelét a Nagypáli
Nyugdíjasok Közössége Egyesület, melyen Szekeres Istvánné elnök és Köcse Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket. Az összejövetelre
mindenki készült, így a batyus
bál ellenére temérdek finomság díszítette az asztalokat, a
hangulatot a Mercy Együttes
mûsora fokozta.
– Szeptember 17-én tartottuk alakuló ülésünket, ahova a
községbõl területarányosan 27
fõt hívtunk meg. Huszonegyen
alakítottuk meg az egyesületet.
Kétszáz forintos éves tagdíj
fejében bárki csatlakozhat hozzánk, ez az elsõ rendezvényünk, ahol harmincöten lép-

tek be most hozzánk. Nagyon
szép eredménynek tartjuk már
ezt is, szeretnénk egy kicsit
megmozgatni az idõsebb lakosságot. A rendezvényen jelenlévõ képviselõ-testületi tagok is támogatásukról biztosítottak bennünket. Meglepetést
szerettünk volna szerezni a közparkok gondozásával, de a polgármester úr rájött az ötletünkre. Meghívtuk a vasboldogasszonyi nyugdíjasok közösségét,
akik ajándékkal is kedveskedtek – árulta el Szekeres Istvánné az egyesület elnöke.
Az összetartó közösség a
jövõben pályázatokon is indulni kíván, egészségügyi, közbiztonsági elõadásokat szerveznének. Februárban farsangi,

Új civil szervezet alakult Egerváron
Új néven, de a régi lelkesedéssel, egyesületi keretek
között mûködik tovább a 2006ban alakult Egervári Szabad
Egyetemisták Klubja. Sok-sok
érdekes elõadás mellett mûveltségi vetélkedõk, vacsoracsaták, közös születésnapok,
névnapok, farsangok, majálisok és még számtalan közös
program színesítette a klub
életét.
Már korábban is szó volt
róla, hogy egyesületi formában
mûködjön tovább a klub, hiszen így több lehetõség kínálkozik a nagyobb tervek
megvalósítására is. Az új név:
Együtt Egervárért Egyesület.
A Zalaegerszegi Törvényszék által 2014. október 17-én
jogerõssé vált egyesületünk
bejegyzése, 22 fõ alapító taggal. Köszönetünket fejezzük ki
falunkbéli dr. Purás Rita ügyvédnõnek, aki önzetlenül segített a hivatalos ügyintézésben.
Jelenleg már 32 fõ egyesületi tagot és 2 fõ pártoló tagot
tartunk nyilván.
Az alakuló ülésen megválasztásra
került
egyesületünk elnöksége: Vincze Jenõné
elnök, Viszket Józsefné alel-

nök, Béresné Dormán Ibolya
titkár.
Az alapszabályban az alábbi
egyesületi célokat fogalmaztuk
meg:
– Népi kézmûves foglalkozások szervezése.
– Régi néphagyományok és
népszokások felelevenítése.
– Kapcsolatteremtés kezdeményezése az ifjúsággal és
társ civil szervezetekkel.
– Testvértelepülésekkel történõ kapcsolatfelvétel kezdeményezése.
– Szabad egyetemisták ismeretterjesztõ programjainak
folytatása.
– Egészségmegõrzõ programok szervezése (túrák, torna, életmód tanácsadás).
– Környezetvédelmi tevékenység (a község tisztaságáért, jeles ünnepek elõtt részvétel a község díszítésében).
– Együttmûködési megállapodások megkötésének kezdeményezése az önkormányzattal és társszervekkel.
–A Vöröskereszt és a Máltai
Szeretetszolgálat részére adománygyûjtés.
– A község turizmusának
fejlõdése érdekében végzett tevékenység.

A Mercy Együttes mûsora fokozta a hangulatot.
majd márciusban nõnapi bálra nák az aranyodi-hegyen lévõ
várják a tagságot és negyed- Veress-pincészetet is.
évente megtartanák a névnaA www.zalatajkiado.hu képpokat, születésnapokat is. A galériájában további fotók látjövõben szeretnének kirándul- hatók az eseményrõl.
ni az Õrségbe és meglátogatPataki Balázs

Vacsorával emlékeztek a zarándokútra
A Szent Miklós Plébániához tartozó nemesapáti, alsónemesapáti és vöcköndi hívek két busszal, összesen hatvanöten zarándokoltak el október 11-én Mariazellbe.
Ennek a kirándulásnak az
emlékét elevenítették fel egy
vacsora keretében november
22-én a nemesapáti közös-

ségi házban. Aki tudott, fényképeket vitt és együtt élték át
újra az kirándulás pillanatait.
A jelenlévõk megbeszélték,
hogy hazánk szép városai
közül kora tavasszal Esztergomba terveznek kirándulást,
késõ tavasszal a csoport Erdélybe készül.
-pb-

A vacsora mellett elõkerültek a kirándulás képei is.
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Ünnepi elõkészületek Lakhegyen
November 29-én délelõtt
Lakhegyen az adventi elõkészületek jegyében megépült a
Szent Család Otthona, illetve a
várakozást szimbolizáló koszorú. A kreatív megoldás a lakhegyi lakosságot dicséri, akik
az összetartozás, a csapatmunka szellemében önkéntes alapon készítették el. A program
kicsiknek és nagyoknak egyaránt jó szórakozást jelentett.
Forralt borból, teából, jókedvbõl és mókából nem volt
hiány. A faluház mellett min-

denki csodájára járhat a betlehemnek!
Mikulás napján hasonló
hangulatos program jegyében
telt a délelõtt, hiszen ezt a
napot tûzték ki a falu karácsonyfájának felállítására és díszítésére. A fa szintén a faluház
elõtt díszeleg. Még aznap délután megérkezett a Télapó is
tele puttonnyal, és a zsákból
bizony minden jó gyereknek
jutott ajándék.
December 23-ika a karácsony jegyében telik Lakhegy
A betlehem építõinek egy csoportja, akiket még sok támogató
és felajánló segített.
lakosai számára, megrendezésre
kerül a hagyományos ünnepi
mûsor, mely a maga meghittségével segíti mindenkinek saját
lelki békéjének megtalálását.
December 27-én a Lakhegyi Sportegyesület bált, az év
utolsó napján pedig a Lakhe-

gyi Önkéntes Tûzoltók Egyesülete szilveszteri mulatságot
szervez, hogy 2014. utolsó
napjai a szórakozás jegyében
teljenek. A lakosság hasonló
izgalmas programokkal készül
a 2015-ös is évre is.
Kondor Anett

Ha elolvasta, adja tovább!

www.zalatajkiado.hu

