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Bodza-tanya és füvészkert Alsónemesapátiban
Eddigi legnagyobb projektjüket nyerték a civilek
Régi és merész álma vált
valóra az Alsónemesapátiban
mûködõ, 17 családot magában
foglaló Harangláb Kulturális
és Faluszépítõ Egyesületnek. A
11 éve mûködõ civil szervezet
eddig minden évben sikeresen
pályázott és valamilyen módon
(kõkeresztek felújítása, virágosítás stb.) mindig igyekezett
szépíteni a települést. A kisebb
projektek után nagyobb fába
vágták fejszéjüket és tavasszal,
a sikeres pályázásnak köszönhetõen kezdték el megépíttetni a Bodza-tanyát. A december

Fábiánné Simon Klára, Pereszteginé Cziráki Katalin polgármester, Jagasics Dezsõ, Manninger Jenõ és Krápicz Lászlóné
együttesen avatták fel az épületet.

20-án avatott gyógynövény-szárogató és tároló épülethez modernkori füvészkertet is telepítettek. A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által kiírt
projekt a Leader Helyi Akciócsoportok közremûködésével
Bodza-tanya,
agroturisztikai
fejlesztés Alsónemesapátiban
címmel majd' 19,2 millió forintból valósult meg és minimum öt évre ad munkát a
benne résztvevõknek.
– Régóta érlelõdött bennünk a gondolat, hogy jó
(Folytatás a 2. oldalon)

Zala, a szennyes folyó
Régóta visszataszító látványt nyújt a Zala folyó Zalaszentiván és Pethõhenye
között, a hídnál lévõ felsõ szakaszon.
Többször is foglalkozott
már a Zalatáj a tarthatatlan
helyzettel, de nem történt érdemi változás. Bizonyítja ezt a
2011. februárjában és a nemrég készített fotó. Négy év (!)
telt el az elsõ és a második
felvétel között. A változás „csupán” annyi, hogy most már
habzik is a víz a „szemétduzzasztónál”. Ez pedig nem jó jel.
Súlyosbítja a helyzetet, hogy
a parton illegális szemétlera-

kót fedeztek fel. A pethõhenyei polgármester, Deák István a katasztrófavédelem ügyfélszolgálatához fordult. Bejelentése szerint „Az önkormányzat augusztus hónapban
diákmunkásokkal kitakaríttatta a település közterületeit,
illetve külterületét. Ennek során szembesültek azzal, hogy a
Zala folyó partjánál lévõ valamikori malomnál és annak környezetében jelentõs mennyiségû hulladék került felhalmozásra. A bejelentõ véleménye szerint a hulladék (amelyek között pala, azbeszt, DDT
(Folytatás a 2. oldalon)

Négyesmentes állományból,
25-30 kg-os süldõk
eladók.
Ár: 650 Ft/kg.
Érdeklõdni: 30/478-6485, Zalaszentiván
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Bodza-tanya és füvészkert Alsónemesapátiban
Eddigi legnagyobb projektjüket nyerték a civilek

szakmai élet indulhat a Bodzatanyán. Távlati céljaink között
szerepel a tanya turisztikai célú hasznosítása, fejlesztése,
Kneipp taposó építése, pajtaszínházra való pályázás – foglalta össze Fábiánné Simon
Klára, az egyesület elnöke, aki
minden közremûködõnek, segítõknek megköszönte az önzetlen segítséget.
A pályázat megálmodása,
megírása Krápicz Lászlóné és
Virághné Ujj Ilona nevéhez
fûzõdik, az épületet Berta
Balázs építész tervezte meg,

az álmokat Jagasics Dezsõ vállalkozó és a JAGAFA dolgozói
valósították meg. A projekt
gondozását az elõzõ és jelenlegi képviselõ-testület is a szívén viselte, és minden segítséget megadott a kivitelezéshez.
A fejlesztést méltatta beszédében Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ, aki kiemelte a beruházás közösségteremtõ, összefogó szerepét,
majd Szeghy Csaba atya áldotta meg és szentelte fel az új
épületet.

Az egyesület a kirándulások mellett ismeretterjesztõ
elõadásokat is szervez, tagságának többsége érdeklõdik az
alternatív gyógymódok iránt.
Kovács Katalin ugyancsak
otthonosan mozog a területen, és elvégezte a fûszer- és
gyógynövénytermesztõ tanfolyamot is:
– Az idõ a sok esõzés miatt
nem volt kegyes, de ültettünk
vadrózsát, somot, nemesített
orbáncfüvet, hársfát, diófát,
bodzabokrot,
páfrányfenyõt
(ginkgófát) melyeket szeretnénk még gyûjtéssel bõvíteni.
Pünkösdi rózsát, kövirózsát,
ibolyát szintén telepítenénk. A
kertünk virágformát szimbolizáló magasított ágyásaiban fekete nadálytõ, bíbor kasvirág,
tárkony, oregánó, kakukkfû,
kamilla, levendula, rozmaring,
orvosi zsálya, borsmenta és
citromfû található, a szirmok
közepébe körömvirágot ültettünk. Otthon is foglalkoztam
gyógynövényekkel, érdekeltek
az ilyesfajta házi praktikák,
most még kiszélesítettem a
tudásomat, ami az egyesület
hasznára is válik majd.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
Pataki Balázs

Zala, a szennyes folyó

lomfej, malomárok, malomcsatorna, elõtározó) jelenleg a
vízügyi igazgatóság tulajdonában van.”
A katasztrófavédelem munkatársai helyszíni szemlét tartottak, megállapították, hogy a
bejelentésnek van valóságalapja. Mivel sem hatásköre, sem
illetékessége nincs ebben az
ügyben intézkedésre a katasztrófavédelemnek, a közérdekû
bejelentést áttette a Nyugatdunántúli Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Felügyelõséghez. A felügyelõség megállapítása szerint a hulladék a
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság által kezelt, a Magyar
Állam tulajdonában lévõ területen került elhelyezésre. A
terület közigazgatásilag Pethõhenyéhez tartozik, ezért a települési önkormányzat jegyzõje
jár el környezetvédelmi ható-

ságként. Bevallom: nem szeretnék ebben az ügyben a falu
jegyzõje lenni. Kit szólítanék
fel a szemét, a hulladék eltakarítására?… A tulajdonost, a
Magyar Államot? A kezelõt, a
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot? Netán a Pethõhenye Önkormányzatát?
Nyilván elõbb-utóbb, a bürokrácia útvesztõin túljutva
tiszta kép és Zala-part tárul
szemünk elé.
Maga a folyó, a szennyes
Zala esetében talán egyszerûbb a helyzet azzal kapcsolatban, hogy kinek a kötelessége a megtisztítása, mivel
a vízfolyások – tudtommal –
állami tulajdonban vannak.
Újabb négy év múlva talán
már nem ilyen riasztó fotót
tudunk készíteni a Zaláról a
híd árnyékában.
E.E.

(Folytatás az 1. oldalról)
lenne már a tagságunknak egy
„fészek”, ahol nem csak a sok
felgyûlt iratot tudnánk raktározni, hanem összejöhetnénk,
programokat szervezhetnénk,
amihez mások is csatlakozhatnának. A tavasszal átadott kemencének még csak az alapjai
voltak meg, mikor egy újabb
pályázati kiírásra megszületett
a faház építésének merész
gondolata. Merész, mert egyesületünknek 28 tagja van, a
projekt pedig a vállalt feladatokkal megnövelte a közösségért végzett önkéntes munka
mennyiségét is. A projekt keretében vállaltuk, hogy a
gyógynövények termesztésével, feldolgozásával és azok hatásával kapcsolatos bemutatókat, ismeretterjesztõ elõadásokat tartunk. Tíznél is több
gyógynövényfajta telepítésével
100 négyzetméteres területen füvészkertet létesítettünk.
Szándékunk szerint elõsegíthetjük a helyi és környékbeli
munkanélküliek, szerény keresetû emberek megélhetési lehetõségét, hiszen a faluban
régen nagy hagyománya volt
a gyógynövénygyûjtésnek. Januárban indult egy munkanélkülieknek szervezett tanfolyam a faluban, így hamarosan

Az egyesület tagjai, Krápicz Lászlóné, Kovács Katalin,
Fábiánné Simon Klára és Virághné Ujj Ilona a füvészkert
„virágszirmai” között.

A parton illegális szemétlerakót fedeztek fel

Fotó: Zalatáj
Most már habzik is a folyó a „szemétduzzasztónál”…
(Folytatás az 1. oldalról)
vegyszeres és egyéb vegyszeres zsákok, fekáliával telített
szippantott szennyvízmaradék

stb. található) az egykori termelõszövetkezettõl származik. Tudomása szerint az érintett terület (malom, malomtó, ma-

Egerváron 1600 m2 szõlõtelek eladó.
Irányár: 40.000 forint.
Tel: 30/680-7205
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Nagypáli hírmorzsák
„Mikulás a meseerdõben”
Az októberi bábszínházi
elõadásnak nagy sikere volt a
gyerekek körében, ezért a
Nagypáli Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy gondolta,
hogy decemberben, az ünnepek elõtt is meghívja a „Meseerdõ bábszínházat”. A gyerekek nagy örömére az újabb
elõadásra december 7-én került sor, a darab címe: „Mikulás
a Meseerdõben”. A gyerekek
tágra nyitott szemekkel és
szájjal figyelték az elõadást,
aktívan bekapcsolódtak a történetbe, segítették a „Mikulást” abban, hogy a meseerdõben élõ kis állatok igazságosan kapják meg az ajándékokat.
Mindenki karácsonya, idõsek napja
Hagyományos
rendezvényünk, a Mindenki karácsonya
és az idõsek napja a karácsony
elõtti vasárnap délután volt a
közösségi házban.
Elsõként Köcse Tibor polgármester köszöntötte a résztvevõket, kívánt kellemes ünnepeket és boldog új évet.
A nagypáli gyerekek mûsorukkal pillanatokon belül karácsonyi hangulatot varázsol-

nikás szórakoztatta a szépkorúakat.
A környezettudatosság jegyében
Nagypáli
polgármesterének kezdeményezésére az önkormányzatok közös hivatalának információs, eddigi papír
alapú tájékoztatásai és a testületi ülések anyagai a továbbiakban elektronikus rendszeren
kerülnek megküldésre az érintetteknek. A hivatalhoz tartozó
5 településen minden érintett
használatba kapott egy tablet
informatikai készüléket, amelyre beállításra került a saját
email címe. Az eszközök átadásra kerültek a polgármestereknek, akik kiosztották saját
képviselõik részére. Az eszköz
alkalmazásával könnyebb hozzáférni a napra kész anyagokhoz, nincs szükség kézbesítésre, papír alapú kinyomtatásra,
tároló helyre, stb. A rendszerben bármikor visszakereshetõ
lesz a korábbi anyag. A fejlesztés tudatos környezetvédelmi
gazdálkodásra is utal, hiszen a
papírgyártáshoz jóval kevesebb fa kivágására lesz szükség, megmarad a növényzet,
valamint a fénymásolás során
felhasznált elektromos és vegyi anyag (festékpatron) meg-

Ismét nagy sikere volt a bábelõadásnak.

Méltó mûsort adtak elõ a fiatalok.
séges táplálkozásról. Az elõadás témájában a megfelelõ
ivóvíz, ásványi anyagok és vitaminok bevitelének szükségességét hangsúlyozva.
A hallgatóság számára értékes orvosi információk és javaslatok elhangzása után néhány termék bemutatására is
sor került. A résztvevõk értékes információkkal térhettek
haza. A program folytatásra
méltó kezdeményezésnek bizonyult.
Tiszta víz az egészségért

Farkas Tiborné, Gõsfa község polgármestere veszi át a tabletet
Szita Gabriella aljegyzõtõl.
tak, hiszen a közeledõ ünneprõl szóló verseket és éneket
adtak elõ, majd egy betlehemes színdarabot játszottak el.
Fellépett a nagypáli Napraforgó Néptánccsoport, két táncot
adtak elõ, amit Vargovics
Beáta, a KISZÖV néptánccsoport vezetõje tanított a gyerekeknek.
Nagy sikere volt Ecsedi Erzsébetnek és Ecsedi Csengének. A zalaegerszegi Hevesi
Sándor Színház mûvészei humoros, zenés, táncos mûsorral
lepték meg a közönséget.
Az önkormányzat finom vacsorával vendégelte meg az
idõseket, majd a vasboldogasszonyi Darók József harmo-

A jelenleg forgalomban lévõ legjobb minõségû ivóvíz
tisztító berendezést építette
be a vízrendszerébe a nagypáli

önkormányzati hivatal. A berendezés amerikai technológia, különleges szûrõvel rendelkezik, valamint UV-fény bakteriális tisztítóval. A vízszûrõ
által megtisztított vezetékes
víz minden fertõtlenítõ és
tartósító szertõl mentes, csak
az egészségre nem káros
összetevõket tartalmazza.
Környezetvédelmi
szempontból is jelentõs elõnyei
vannak, hiszen nincs szükség
Pet mûanyag palack gyártására
és a hulladék kezelésére. Ami a
gazdaságosságát jellemzi, a sokak által már nem fogyasztott
vezetékes ivóvíz ugyan olcsóbb, de a kereskedelemben
kapható ásványvizek árához viszonyítva hamar megtérül.

takarítása is jelentõs anyagiakban és környezetvédelmi hatásokban mérhetõ. Ezen újszerû
E-információs szolgáltatást javasoljuk más hivataloknál,
jegyzõségeknél is. Gazdaságunk és környezetünk védelme közös ügy.
Egészségmegõrzési elõadás
A Nagypáli Nyugdíjasklub
mintegy 35 fõ helyi lakos részvételével
egészségmegõrzés
címmel programot szervezett.
A nagypáli közösségi ház nagytermében dr. Vajda György
tartott elõadás az emberi szervezet megfelelõ mûködésérõl,
és az ahhoz szükséges egész-

Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014 • Akkreditációs lajstromszám: AL-0047
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Tûzoltóautóval gazdagodva
A karácsonyvárás idõszakában tûzoltóautóval bõvült az
újjáéledt Nagypáli Önkéntes
Tûzoltó Egyesület. Az önkormányzat elõtti téren, számos
helyi érdeklõdõ és a környezõ
településekrõl érkezett önkéntes tûzoltók jelenlétében, a
község polgármestere, Köcse
Tibor adta át a gépjármûvet az
egyesület számára.
– Tûzoltó egyesület az 5060-as években is volt a településen, amelynek bizonyítéka a
játszótér mellett található felújított vízszivattyú – kezdte
beszédét a polgármester.
Mint mondta, az önkormányzat finanszírozta az autó
megvásárlását, valamint Hollandiából való idehozatalát. A
faluban több vállalkozás is mûködik, így az õ érdekükben is
fontos ez a beruházás, hiszen
elõfordulhatnak komolyabb tûzesetek, melyek érinthetnek nagyobb értékeket is. Hangsúlyozta továbbá, hogy fontosnak
tartja a gépjármû technikai
szempontból való korszerû felszerelését, amely csapatszállí-

táson túl a hatékony tûzoltásra
is képes, említést téve még a
vízzel elöntött házak pincéit,
az elakadt gépjármûvek mentését. Ezekhez a mûveletekhez
szükséges például az aggregátor, mint tartozék. A 7 személy
szállítására alkalmas univerzális jármûhöz tartozó védõruhákhoz, pályázat vagy felajánlás
útján jutnak majd hozzá, amelylyel kapcsolatosan helyi cégek
is jelezték támogató szándékukat. A polgármester a személyi
feltételek vonatkozásában kiemelte, hogy az akkori egyesület tagjai kiöregedtek, és
nem volt utánpótlás. Ezért is
örömteli az a tény, hogy a két
hónapja szervezõdött, fõként
helyi, lelkes fiatalokat tömörítõ szervezet elnöki tisztére
Cserkuti Tamást, itt élõ tûzoltót bízta meg. Kiemelte, hogy
a fiatal, dinamikus, képzett
tûzoltó személye biztosíték arra, hogy egy eredményes csapat alkossa és végezze a településen a munkát.
– Immár hét éve vagyok
tûzoltó, ezért esett rám a pol-

Cserkuti Tamás átveszi az autó kulcsát.
gármester úr választása, én pedig örömmel vállaltam a felkérést. A következõ hetek feladta
a gépkocsi felszerelése, majd a
feladatok gyakorlása – hallottuk az egyesület elnökétõl, aki
Köcse Tibortól átvette a tûzoltóautó kulcsát.
Az érdeklõdõk megszemlélték a távolból érkezett jármûvet, melyet Cserkuti Tamás
sziréna hangkíséretben el is
indított.
– A falunkban eredményesen mûködõ egyéb egyesületek, mint a Nagypáli Polgárõr
Egyesület, a Faluért Egyesület

mellett bízom benne, hogy a
most összeállt Önkéntes Tûzoltó Egyesület is a közösség
érdekeit szem elõtt tartva végzi majd a munkáját – fûzte
hozzá lapunknak a polgármester.
Köcse Tibor az átadás során bejelentette, hogy szeretne
életre hívni évente egy olyan
találkozót, amely alkalmával a
térség önkéntes tûzoltói kötetlen formában beszélgetnek, tapasztalatot, ismeretet szereznek, mind ezt gyakorlás és versenyek közepette.
Török Irén

Hajdani ízeket idézõ disznóölés Lakhegyen

Hagyományt szeretnének teremteni.
Január 3.-án vidám napra
ébredt Lakhegy lakossága. A
polgármester ugyanis meghívta a népet egy igazi falusi disznóvágásra! A csípõs hajnali
szél sem tántorította el a szorgos legényeket, hiszen ahogy
õseinktõl hallottuk: disznót
vágni télen az igazi! Érkezéskor
lélekmelengetõ ital fogadta a
korán kelõket, a gazdának igencsak fogyott a pálinkás üvegébõl a nedû, mikor a legények
meglátták az ólban röfögõ, 2

mázsát nyomó jószágot.
Az erõgyûjtés után kezdetét vette a serény munka, melyben a helyi önkéntes erõk
szép számban vettek részt. Az
idõ teltével csak gyarapodott
az érdeklõdõk száma, a délelõtti munkálatokhoz egyre többen csatlakoztak. A nap elsõ
fogása velõs böllérmáj, és a
szilveszteri bál fõdíjaként nyert
füstölt sonkából készült sonkás tojás volt, melyet kemencében sült burgonyával tálal-

tak. A kiadós reggeli után folytatódott a munka, a beszélgetés. Ebéd elõtt az asszonyok,
szomszédok sörkiflivel, pogácsák
hadával, lekváros buktával, mákos- és diós bejglivel kényeztették a markos legények gyomrát.
A résztvevõk, látogatók,
szemlélõk és segítõk családias
légkörben töltötték a napot,
fantasztikus vendéglátásban részesültek. „Gyógy” húsleves májgombóccal és disznótoros káposzta is került az asztalra. A
kemencében tepsiszám sült a
pecsenye, de véres, májas hurka, sült kolbász, disznósajt is a
sorára várt. Nagy sikert aratott
a rántott szelet, melyet sütés
után azonnal elfogyasztottak a
disznólkodók.
A finomabbnál finomabb
fogásokat a gazdák borainak

kóstolgatása tetõzte. A szakácsok kiemelkedõ munkát végeztek. A hagyományos ízek
kedvelõinek jócskán kijutott
az ínyencségekbõl, melyek ízvilága a hajdani idõket idézte.
A nap zenés vacsorával zárult,
mindenki talált fogára való finomságot, a látogatók végigkóstolták a repertoárt, a lakhegyi faluházból senki sem távozott korgó hassal!
Ezúton is szeretnénk megköszönni a rendezvény létrejöttéhez érkezett felajánlásokat, támogatásokat és mindazok munkáját, akik a programot megszervezték és kivitelezték! A fergeteges hangulatú összejövetelbõl a falu lakossága szeretne tradíciót teremteni.
Kondor Anett

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Észak-Nyugat Zala havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Fejlesztésekkel teli évkezdés Egerváron
Pályázatból újítanák fel a mûemlék templomot
Tavasz végére várhatóan
befejezõdik a faluház felújítása Egerváron. Az új épületben
a pályázati kiírás miatt nem
üzemelhet tovább a vendéglátóipari egység, viszont az önkormányzatnak a vállalkozóval
kötött korábbi szerzõdés értelmében helyet kellett biztosítani a büfé mûködéséhez. A jogi
következmények
elkerülése
miatt a képviselõ-testület úgy
döntött, hogy irodakonténereket vásárol, és az így telepített
építményben folytathatja mûködését az üzemeltetõ. A három elembõl összeszerelt építmény ad majd a jövõben helyet a Sport Büfének, mely várhatóan februárban már nyitva
tart. A szerkezetek elhelyezésénél az is fontos szempont volt,
hogy a temetõtõl lehetõleg
minél távolabb kerüljön.
– A faluháznál folyamatban
van a használatbavételi engedély kikérése, azonban néhány
javítás még hátravan. A kivitelezésbe nem fért bele, így
külön folyik az eszközök beszerzése és könyvtári polcok
készítése. A sportöltözõre egy
már megnyert pályázatunk
van, amibõl teljesen felújíthatnánk az épületet. Beadtuk a
módosított terveket, a kivitelezõk tavasszal nekiállhatnak a
két öltözõ teljes átalakításának.
Megújulnak és kibõvülnek az
eddigi vizesblokkok, az ablakok szigetelése, tetõ felújítása
is szerepel a tervben. A futbal-

listák így jobb körülmények
között tudnak majd a mérkõzésre készülni és utána tisztálkodni. Nemrégiben megújult az egyesület vezetése, és
az új játékosokkal talán még
jobb eredményeket érhetnek
el - számolt be a fejlesztésekrõl
Gyerkó Gábor polgármester.
Lezárult a pályázati támogatásból finanszírozott temetõi felújítás elsõ szakasza, tavasszal a ravatalozó állagmegóvása van tervben, melynek során a faelemek javítása, újrafestése történik majd meg.
Hosszú távú tervek között szerepel a jelenlegi kavicsos sétány térkövessé alakítása, melyet pályázatból finanszíroznának. Fontos a kivágott fák helyére újak telepítése, így a temetõben és a faluközponttól a
várig vezetõ úton is terveznek
ültetést. Kiemelt témaként kezelik a templom felújításának
elindítását, melyre pályázatot
szeretnének benyújtani. Jelenleg is készülõben van a felújítási dokumentáció, amely a külsõ és belsõ restaurálást, tetõcserét is magában foglalja.
Megújultak a faluközpontban
lévõ köztéri padok, amiket az
elmúlt idõszak idõjárása igencsak megviselte. A festék szinte már teljesen lekopott, és sok
helyen korhadásnak indultak
egyes részek. Az önkormányzat dolgozói teljesen felújították õket, kicserélték a menthetetlen elemeket, új festést ka-

Pályázatot keresnek a barokk istálló hasznosítására.
pott mind a fém, mind pedig a
fa rész. Megújultak a település
utcáit jelzõ oszlopok. A rekonstrukció során azok a táblatartók is a helyükre kerültek,
amelyek korábban kitörtek,
így most szinte újkori állapotukban segítenek tájékozódni.
Szépen haladnak a munkálatok a település központjában
található barokk istállónál. Az
épület megmentésére két pályázatot is sikerült elnyerni, a
tetõszerkezet uniós pályázatból, a fennmaradó rész Leadertámogatásból újult meg. A külsõ rész már megkapta az új
színt és beépítették a nyílászárókat is. Az alsó rész belül

Évekre elegendõ programjuk van
Megalakult a Nemesapáti Baráti Kör

Harmincegyedikén harmincegyen voltak a diótörõ programon.

Évek óta összetartó csapatot alkot, és sikeresen szervezi
programjait a Nemesapáti
Nyugdíjasok Egyesülete. A
múlt év a fiatalabbak körében
nagy elhatározást hozott: elõdeik nyomdokán járva, a kisgyermekes szülõk is közös
szervezõdés létrehozásán törték a fejüket:
– A faluban van egy társaság, tagjai már régóta együtt
szilvesztereznek. A nyugdíjasklub egy nagyon jól mûködõ
közösség, és a faluban volt
olyan igény, hogy mi, fiatalabbak is szervezzünk programokat. Január 17-én tartottuk az
alakuló megbeszélésünket, ahol
tizenkilencen megalakítottuk
a Nemesapáti Baráti Kört. Nagyon sok ötlet hangzott el, ta-

lán öt évre elegendõ tervünk
van. Nem volt ilyen még itt
Apátiban, hogy ez a korosztály
ennyire összetartott volna –
foglalta össze Fehérné Simon
Piroska önkormányzati képviselõ, a közösség egyik mozgatórugója.
Az elsõ nagyobb rendezvénynek egy õszi foglalatosság,
a diógyûjtés adta az apropóját.
A közösség kitalálta, hogy az
összegyûlt mennyiséget közösen pucolják meg, hogy mindenki számára jusson az otthoni süteménybe. Január 31én harmincegyen gyûltek öszsze, ahol kicsik és nagyok
egyaránt jól érezték magukat.
Következõ rendezvény már a
dióból készült sütemények
kóstolója lesz, ahol újra együtt

már készen van, ahol helyi
piac, esetleg kiállítótér is helyet kaphat. A hamarosan elkészülõ padlástérben pedig szobák, irodák kialakításához is
nagy tér áll rendelkezésre.
A közeljövõben két eseményt is rendeznek az iskola
tornatermében: február 14-én
lesz az általános iskola alapítványi bálja, 21-én az Együtt
Egervárért Egyesület falusi mûsoros farsangját tartják. Idén
március 21-én Egervár ad helyet a kistérségi borversenynek, a húsvét elõtti kistérségi
vásár helyett idén kisebb helyi
rendezvényben gondolkoznak.
Pataki Balázs

lehet az összetartó csapat.
Február végén farsangi bulit
szerveznek, ahol a kicsiknek
játszósarkot is biztosítanak.
– Annyira aktív mindenki,
hogy órák alatt elkészültek a
farsangi rendezvény meghívói
és pillanatok alatt eljutottak a
családokhoz is. Márciusban
szeretnénk disznóvágást tartani, amihez az egyik család felajánlotta a helyszínt, viszont a
disznó árát még össze kell
gyûjtenünk. A rendezvényre
délutánra az egész falut várjuk,
ahol jelképes összegért kóstolhatják meg a disznótoros menüt. Szeretnénk közös tornát, a
nyárra túrákat, író-olvasó találkozókat szervezni. Nem zárt
közösség vagyunk, várjuk a
hozzánk csatlakozni kívánókat!
– tette hozzá Piroska, aki elmondta: a tagság egyre bõvül,
s a pályázati támogatások érdekében szeretnék bejegyeztetni is majd az egyesületet.
-pb-
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„A szeretet, amelybõl mindenki részesülhet”
Ünnep Kemendolláron

Németh László köszöntõje után az ovisok adták elõ mûsorukat.
A szeretet ünnepéhez közeledvén minden évben megtartják Kemendollár karácsonyi ünnepségét, amelyre lázasan készülnek mondókáikkal, verseikkel kicsik és nagyok. Idén december 21-én délután telt meg a faluház nagyterme, a mûsor elõtt
Németh László polgármester
is köszöntötte a megjelenteket:

– A keresztény világban a
karácsony Jézus Krisztus születésének az ünnepe. Így élik
meg a Földön ezt az eseményt
kétezer év óta milliárdnyian,
erõt merítve maguknak és átadva másoknak. A karácsonyt
szinte minden ember ünnepli,
a keresztények Jézus születésére emlékeznek, mások a csa-

lád, a szeretet ünnepeként tekintenek rá. Ilyenkor melegség
tölti el szívünket, megállunk
egy-egy pillanatra a rohanó világban, felidézzük a legszebb
pillanatokat és számvetést készítünk az elmúlt évrõl. Jó lenne, ha az ünnep szépségét
nem az ajándékok nagysága adná, hanem a szeretet, amelybõl
mindenki részesülhet. Az ünnep hangulatában a másik emberre figyelünk, és arra gondolunk, hogy mit nyújthatnánk
szeretteinknek, akik fontosak
számunkra. Ilyenkor félreteszszük ellentéteinket, és ha csak
rövid idõre is, de békét kötünk
haragosainkkal. Ne azon gondolkozzunk, kinek kell kezdeményeznie, szeretetünket még
életünkben ki kell mutatnunk
egymásnak! A karácsony elmúltával se veszítsük el szemünk
elõl a betlehemi csillagot, õrizzünk meg magunknak minél
többet az ünnepbõl! Vigyük
magunkkal a karácsony fényeit, építkezzünk évezredes érté-

kekbõl a hétköznapokban is.
Mindenkinek szeretetteljes, békés, nyugodt ünnepeket és
örömöktõl, sikerektõl duzzadó
reményteljes jövõ évet kívánok! – mondta Németh László,
aki megköszönte az ünnepi mûsorban közremûködõ szereplõk és felkészítõk munkáját.
A Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár támogatásának köszönhetõen lépett színpadra ünnepi mûsorral az
Énekmondó Együttes. Az ünnepi délutánra minden gyerkõc és ifjonc izgatottan készült, megható mûsort adtak a
falu óvodásai, verscsokrokat
és betlehemes játékot adtak
elõ nagyobbak. A meghittséget
fokozták a Nyugdíjas Klub
tagjai által elõadott karácsonyi dallamok, a mûsor a mécsesek fényénél, közös énekkel zárult.
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
Pataki Balázs

Új év - új pályázati rendszer - új lehetõségek
A kormány az elmúlt év végén folyamatosan az új pályázati rendszer kidolgozását ismertette az állampolgárokkal a sajtó segítségével. Ezek ismeretében 2015
év elején elindulnak a 2014-2020 pályázati idõszak kiírásai. Mit is jelent ez a települési önkormányzatok, civil szervezetek
és vállalkozások számára? – errõl és a tervezés fontosságáról beszélgettünk Rózsás Zoltánnal, az RF Consulting Kft.
ügyvezetõjével.
– Miért jelentõs a 2015 évvel kezdõdõ
idõszak?
– Cégünk 2011 februárjában kezdte
meg mûködését családi vállalkozásként,
melynek alapvetõ célja, hogy a vállalkozásokat, önkormányzatokat, civil szervezeteket segítsük abban, hogy pályázatok,
közbeszerzési eljárások révén újabb bevételi forráshoz, tõkéhez jussanak. Elsõsorban pályázati tanácsadással, pályázatírással, projektmenedzsment tevékenységgel,
rendezvények szervezésével, üzleti-pénzügyi tervezéssel foglalkozunk. A 2015 év
elején megjelenõ pályázatok az új tervezési idõszak keretébõl valósulhatnak
meg, mely kiemelten foglalkozik a gazdaság élénkítéssel, a kis- és középvállalkozások fejlesztésével. A gazdaságfejlesztés mellett a foglalkoztatás erõsítése és az
energia-stratégia megvalósítása, azon belül a megújuló energiaforrások elterjesztése kap kiemelt hangsúlyt. E mellett önkormányzati és civil szervezeti fejlesztések támogatása is várható.

Rózsás Zoltán
– Mire érdemes odafigyelni annak, aki
pályázatot szeretne beadni?
– Információink alapján a pályázati kiírások közel egy idõben az év elején jelennek meg több témakörben, melyre a pályázóknak a megjelenéstõl számított 30
napjuk lesz, hogy a pályázatukat elõkészítsék beadásra. A kiírások többsége a beadás sorrendjében a keret kimerüléséig áll
nyitva az érdeklõdõk számára, így nagyon
fontos, hogy megfelelõen elõkészített
anyaggal rendelkezzenek a fejlesztésben
gondolkodó szervezetek. Mi is kell az eredményes pályázathoz? Legyenek ötletek,

azok az ötletek legyenek elõkészítve, tehát infrastruktúrális fejlesztés
esetén legyenek tervek, lehetõleg
engedélyezési szintig jusson el a
dokumentáció, megfelelõ költségkalkuláció álljon rendelkezésre, és az
önerõ fedezete. Aki a kiírás pillanatában gondolkodik fejlesztésen,
annak kevés idõ áll rendelkezésre
minden szükséges dokumentumot
elõteremteni a sikeres projekthez.
Érdemes idõben felvenni a kapcsolatot szakemberekkel, akik kellõ tapasztalattal rendelkeznek a tervek
pályázatba foglalásában. Ebben nyújtunk segítséget a szervezetek számára számos referenciával, kibõvült
csapattal, tapasztalt szakember gárdával a hátunk mögött a teljes elõkészítés, lebonyolítás elõsegítése céljából.
– Hol találhatják meg Önöket a
pályázati elképzelésekkel az érintett
szervezetek?
– Zalaegerszegen, a Hock János út
45 szám alatt várjuk kedves régi és új
ügyfeleinket. Az idei évben kibõvítjük
szolgáltatásainkat a közbeszerzések lebonyolításának területére is, mivel
munkatársaink folyamatos képzések
alkalmával azon fáradoznak, hogy a
legszélesebb igényeket kielégítve tudják segíteni az elképzelések megvalósítását.
(x)
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Töretlen lelkesedéssel dalolnak ma is

mxm lakberendezés rovata

Húszévesek, jubileumra készülnek

A csoport a vecsési KÓTA Aranypáva Nagydíjas Gálán.
1994 decemberében alakult
meg Vasboldogasszonyban a
Községi Népdalkör Egyesület,
melyet elõször még csak hölgyek alkottak. 2000-ben voltak
elõször minõsítõ versenyen,
ahová a csoportot felkaroló dr.
Paragi János énektanár javaslatára készültek fel. Idõközben
többször változott a csoport
összetétele is, 2003 tavaszán
lépett be férfitársaival Tóth János, aki azóta is az egyesület
elnöke.
– Többen is tagjai voltunk
gyerekkorunkban az iskolai
énekkarnak, a dalkörbe két
testvérem unszolására léptem
be. Másfél hónapja voltam itt,
és egybõl egy komoly rendezvényre, az abasári Bor és Katonadal Fesztiválra készültünk.
Jómagam otthon a garázsban a
dalokat kiterítve tanulgattam a
szövegeket, amik között volt 78 versszakos ének is. Nagy sikerünk volt, és az elsõ fellépés

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

után itt ragadtam. Még ma is
várom a csütörtöki próbákat,
közben persze elõfordul, hogy
napközben is eszünkbe jutnak
a dalok. A magyar ember örömében, bánatában is énekel,
az élet és halál egyaránt bele
van szõve a dalokba. Mindenféle érzelmeket, hangulatokat
is kifejezhetnek ezek a nóták –
fogalmazott a vasboldogasszonyi születésû, de a megyeszékhelyen élõ Tóth János.
A visszatekintésben érdemes megemlíteni Bedõ Jenõt,
aki tangóharmonika játékával
megszínesítette a dalkör amúgy
is széles repertoárját. A tagok
heti egy alkalommal, általában
csütörtökönként gyûlnek öszsze, amikor népdalok, bordalok, katonadalok, egyházi énekek egyaránt felcsendülnek, a
dalokat tartalmazó mappák
már több, mint száz oldalt tesznek ki. A csoport 2011-ben és
2014-ben is kiérdemelte a KÓTA szervezésében megrendezett gálán az Aranypáva díjat,
továbbá 2010-ben a Vass Lajos
Népzenei Verseny budapesti
döntõjén százhúsz csoport között nívódíjat kaptak. A Hévízi
Országos Bordal Fesztiválról
2008-ban második helyezéssel
tértek haza, kétszer jártak Abasáron a népszerû Bor és Katonadal Fesztiválon, valamint felléptek a kecskeméti Hírös Hét
Fesztiválon is.

– Elõször jellemzõen a zalai, majd a vasi, alföldi, felvidéki dalcsokrokat tanultuk meg.
Zalaegerszegen kétszer is felléptünk a Belvárosi Szüreten.
Foglalkoztunk a népi hagyományokkal, így a regölést, lucázást, betlehemezést, búcsújárást, regrutázást, tollfosztást is
felelevenítettük. Rendszeresen
járunk a népünnepélynek számító aratóversenyekre, és a térségi rendezvényeken is mindig
fellépünk. Folyamatosan készülünk, figyelünk arra, hogy
változatosak legyünk, ne adjuk
elõ két helyen ugyanazt. A KÓTA minõsítõ versenyén kétévente részt veszünk, hogy
onnan könnyebben léphessünk tovább az országos megmérettetésre. A Vass Lajos Népzenei Versenyen harmadszorra
voltunk Sümegen, ahonnan
egyszer továbbléptünk már az
országos döntõig is. Ott már
tényleg apróságokon múlik,
hogy ki milyen helyezést ér el
– fejtette ki Kálmán Imréné
vezetõ és Peresztegi Gyuláné,
a csoport egyik mindenese.
A dalkör elsõdleges célja,
hogy a tagok jól érezzék magukat, jó közösséget alkotnak,
így egymás névnapjait is megünneplik. Az évek során az élet
több embert is elszólított a
csoport mellõl, így jelenleg tizennégyen alkotják a dalkört.
Bár sok elismeréssel gazdagodtak az évek során, ma is szerényen tekintenek vissza az elért
eredményekre. Évente 15-20
fellépést vállalnak, melyek szervezése, egyeztetése is komoly
feladat. Idén is részt vesznek a
KÓTA minõsítõn Gellénházán,
ahonnan szeretnének ismét az
országos minõsítõ versenyre
továbblépni. Zalában országos
viszonylatban is sok színvonalas dalkör mûködik, a vasboldogasszonyiak álma, hogy egyszer az Aranypáva Nagydíjat kiérdemeljék. De addig is lázasan készülnek április 11-én
tartandó jubileumi gálamûsorukra, ahol méltón szeretnének megemlékezni az eltelt
húsz évrõl.
Pataki Balázs

Fõzni jó!
Gratulálunk Gáborkához…
Ilyenkor télen hamarabb
sötétedik, sokan nézik a tv-t.
Így volt ezzel Jani is. Távol
állt tõle a sorozatok nézése,
de a családnak megvolt a kedvence, amirõl elkapcsolni
lehetetlen volt. Ezért a családi béke érdekében Jani nem
tudott mást tenni, mint elkezdte nézni a sorozatot. Elsõ alkalommal azt se tudta
ki kicsoda, majd szépen lassan belejött. Három hét múlva már a családdal együtt találgatta, vajon mi fog történi. Egy hónap múlva már
annyira együtt izgult a többiekkel, hogy még a telefonját is kikapcsolta, hogy egyetlen telefonhívás miatt se maradjon le semmirõl.
Ezt a barátai döbbenten
fogadták és nem értették, mi
történt Janival, hogy lett ellenállóból ekkora sorozatfüggõ. Ezért amikor megtudták, hogy a sorozat fõhõsének váratlanul fia született, úgy gondolták itt az alkalom arra, hogy megtréfálják Janit. Egymás után sorban küldték az sms-eket
Jani telefonjára. Errõl Jani
mit sem sejtett, mert a telefonja ki volt kapcsolva. Szokás szerint este a rágcsálni
valóval a kezében ült a kanapén, és nézte a sorozat aktuális részét. Amiben legnagyobb döbbenetére kiderült a fõhõsnek fia született,
akit Gáborkának hívnak. Jani a sorozat végén újra bekapcsolta a telefonját. Sorban egymás után megállás
nélkül jöttek az sms-ek. Ezekben az összes ismerõse egymás után a következõt írta:
– Gratulálok Gáborkához!…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Közösen könnyebb
Párbeszéd az alsónemesapáti vállalkozókkal

Lehetõség nyílt tapasztalatcserére.
Alsónemesapáti Képviselõtestülete „Párbeszéd az alsónemesapáti vállalkozókkal” elnevezésû évnyitó rendezvényét
2015. január 16-án tartotta a
helyi kultúrházban.
– Vállalkozni nem kis felelõsség... Mi a képviselõ-testület-

tel arra vállalkoztunk, hogy fellendítjük Alsónemesapátit. Lakóhelyünknek jó adottságai vannak! Viszont egy falu sem tud
sikeres lenni jól mûködõ vállalkozások nélkül. Szerencsére
nálunk bõségesen akadnak ilyenek! Sok helybeli munkaválla-

lónak biztosítanak megélhetést, és önmaguk gyarapodásával gazdagítják környezetüket – köszöntötte az egybegyûlteket Pereszteginé Cziráki
Katalin polgármester, majd
bemutatta a képviselõ-testület
tagjait.
Arra kérte a megjelenteket,
hogy pár mondattal mutassák
be vállalkozásukat. Bemutatkozott a Karaván vendéglõ, Háryné Olasz Andrea egyéni vállalkozó és Háry Ferenc, a
Med+Sel Bt. képviseletében dr.
Selmeczi Kamill háziorvos,
Kulcsár István kõmûves mes-

ter, Krápicz László pénzügyi
tanácsadó, a Zalafood Kft. részérõl Tibola Richárd és Tibola Sándor, Komáromy József, Sziva Lajosné könyvelõ
és adótanácsadó, a Jagaber
Kft. ügyvezetõje, Jagasics János, a Hondex Kft. képviseletében Kiss József, a Jagafa - Jagasics Dezsõ egyéni
vállalkozó és a Kertészház vendéglõ tulajdonosai, Oszlányi
Gábor és felesége.
A rendezvényen a vendéglátás mellett lehetõség nyílt a
közös eszmecserére, tapasztalatcserére.

Az Adomány express vonatán

Mulatság Lakhegyen
Mint minden évben, ezúttal is megrendezésre került
Lakhegyen a szilveszteri mulatság. A Lakhegyi Önkéntes
Tûzoltóság szervezésével remek lehetõség nyílt a lakosság
számára, hogy családias hangulatban, baráti körben búcsúztassa az óévet, és köszöntse az
új esztendõt. A zenés est fantasztikus hangulatban telt, sokan gyûltek össze Lakhegyen a
faluházban, hogy az egész éves
munka utáni jól megérdemelt
szórakozást,
kikapcsolódást
együtt éljék át.

Sonka volt a fõdíj

A bálozók jókat ettek, ittak
s végigkóstolták egymás süteményeit, pogácsáit. Táncból
sem volt híján, a zenét a Légió
zenekar szolgáltatta. A fiúk
egész éjszaka húzták a talpalávalót, remek hangulatot teremtve.
Az éjféli Himnusz és koccintás után következett a tûzijáték, majd a tombola sorsolás, melynek fõdíja egy füstölt sonka volt. Ezt követõen
hajnalig tartott az önfeledt szórakozás.
Kondor Anett

Jó példát mutatott a két település
Novemberben a lakhegyi
szülõk elhatározták, hogy idén
sok rászoruló kisgyermek karácsonyát teszik boldogabbá és
csatlakoztak a „Gyermekek a
Gyermekekért” elnevezésû kezdeményezéshez.
A lakhegyi és nagypáli családok, vállalkozók sok-sok jó
szándékú felajánlásaként kapott játékok, ruhanemûk és a
finom édességek cipõs dobozokba kerültek, melyeket a
gyermekeink, dadus nénik,
óvó nénik és a szülõk nagy szeretettel csomagoltak. Több mint
50 kisgyermek karácsonyát sikerült szebbé, boldogabbá,
meghittebbé tennünk, bizonyítva, hogy kis falvak is tudnak odafigyeléssel, jó szándékkal nagy dolgokat véghez-

vinni! Erre most e két település nagyon jó példát szolgáltatott! Hálás köszönet érte
a rászoruló kisgyermekek nevében.
Köszönjük továbbá a két település vezetésének, hogy lehetõséget biztosított arra – a
falugondnokok segítségével –,
hogy gyermekeink személyesen adhatták át a csomagokat,
ezzel is átérezve a másokról való gondoskodás felelõsségét,
örömét! A december 12-én tartott ünnepélyes megnyitón
óvódásaink voltak az elsõ adományozók! Nekik és ezzel
együtt mindnyájunknak ettõl
is különleges volt a karácsony!
Köszönettel: a Lakhegyi Erdõszéli Óvoda Szülõi Munkaközössége
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Zarándokok a nemesapáti plébánia templomaiban

Az egerszegi hívek megcsodálták a nemesapáti templomot is.
Szoros kapcsolat fûzi egymáshoz a nemesapáti Szent
Miklós Plébániát és a Zalaegerszeg-kertvárosi Szûz Mária Szeplõtelen Szíve Plébániát. A kötelék fontos mozzanatához érkezett: kertvárosi,
bazitai és belvárosi hívek za-

rándokoltak el január 31-én Nemesapátiba, valamint a plébánia két további településére Alsónemesapátiba és Vöcköndre.
– A kertvárosi hívekkel ez a
kötõdés mindig megvolt és
meg is marad. Ez a zarándoklat
is közös ötletként jött létre,

Közgyûlés után
A Zala Megyei Közgyûlés
legutóbbi ülésén elfogadta a
Zala Megyei Önkormányzat
2015. évi költségvetését, melynek bevétel-kiadási fõösszege
425 014 000 forint.
Döntés született arról is,
hogy a Zala Megyei Önkormányzat tagként kíván csatlakozni a magyarországi és határon túli magyar szakképzõ
intézményeket és szervezeteket magában foglaló Duna
Régió Szakképzési Klaszterhez, melynek létrehozásával
az alapítók azt kívánják elérni, hogy a térség magyar nyelvû szakoktatási rendszereibõl
kikerülõ fiatalok tudása megfeleljen a piaci elvárásoknak,
szélesebb kitekintéssel rendelkezzenek választott szakmájukban. A közös célok eléréséhez a szakképzési rendszerek összehangolásán, határokon átívelõ fejlesztésén,
megújításán keresztül vezet
az út, melyben fontos szerep
jut a duális képzés megerõsítésének, a külföldi szakmai
gyakorlati és részképzési lehetõségek megteremtésének,
illetve elektronikus tananyagok kidolgozásának, oktatói
továbbképzéseknek. A kezdeményezés illeszkedik a
kormány által meghirdetett
„2015 - a külhoni magyar

szakképzés éve” programhoz,
melynek megvalósítására jelentõs forrásokat különítettek el.
Elfogadásra került a Zala
Megyei Önkormányzat tulajdonában álló Zala Megyei
Területfejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft.
2015. évi üzleti terve.
A közgyûlés tagjai tájékoztatást kaptak az önkormányzat 2014. évben végzett területfejlesztési és területrendezési tevékenységérõl, melyben a megyei fejlesztési program elkészítése mellett – Zala
megye kedvezõ földrajzi elhelyezkedésének köszönhetõen – kiemelt helyet foglalt
el a 2014-2020-as uniós ciklusra vonatkozó határon átnyúló együttmûködési programok tervezése Ausztriával,
Szlovéniával és Horvátországgal, amelyekbõl további
jelentõs támogatási forrásokkal számolhat a következõ
években.
A következõ idõszakban
rendelkezésre álló európai
uniós fejlesztési források hatékony felhasználását elõsegítõ Zala Megyei Integrált
Területi Program végleges
változatát várhatóan 2015 tavaszán fogadja majd el a megyei közgyûlés.

Kürnyek Róbert atya már misézett itt, és szerette volna
megmutatni a híveknek az itteni plébániát és a templomokat. Ismernek és szeretnek
Egerszegen, így nem csak a
Kertvárosból érkeztek hívek.
Ez a zarándoklat egy kölcsönös, szoros barátság jelképes
kezdete. Természetesen egy
késõbbi alkalommal mi is többen ellátogatunk a kertvárosi
templomba és a hozzá tartozó
bazitai fíliára. Kellenek az
ilyen alkalmak, jöjjenek és
nézzék meg a zarándokok ezt a
csodálatos barokk templomot,
ami a falunak is egy turisztikai
látványossága. Nyáron szeretnénk vendégül látni Tódor Szabolcs keszthelyi káplánt és híveit, akiket utána mi is meglátogatnánk – mesélte Szeghy
Csaba plébános.
Az egész napos program
során a 45 fõs csoport elsõként Vöcköndre látogatott,
ahol a hívek megismerkedtek a
templom történetével, majd
Alsónemesapátiban az ottani
hívek jelenlétében tartottak
szombat déli szentmisét. Nemesapátiban Gáspár Zoltánné
polgármester köszöntötte a
vendégeket, akiknek Varga
Miklós finom ebédet fõzött. A
zarándokok megtekintették a
mûemlék nemesapáti templomot, majd búcsúzóul emléklapot és képeslapot kaptak
ajándékba. Az atya szeretne további zarándokokat is Nemesapátiba csábítani:

– Sokan csak messzirõl látják a templom tornyát, mi
szívesen megmutatjuk belülrõl
is az építményt. Szeretnénk
gyalogos zarándok útvonalakat
tervezni Alsónemesapátiba és
Vöcköndre, ami megadhatja az
együtt éneklés, imádkozás és
együttlét harmóniáját. A nemesapáti templom ajtaját szeretnénk nyitva hagyni, így egy
védõrácson keresztül bármikor megtekinthetõ lesz. A kihelyezett elérhetõségeken jelentkezve természetesen szívesen körbevezetjük az ide látogatókat – tette hozzá Csaba atya.
Pataki Balázs

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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„Van egy csoda…”
SAJTÓKÖZLEMÉNY
TÁMOP - 3.3.14.A-12/1-2013-0059 - „Nyíló ablakok” Testvériskolai kapcsolat kialakítása a Csertán Sándor
Általános Iskola és a Pókaszepetki Festetics Kristóf
Általános Iskola között c. pályázatot az Európai Szociális Alap 16.997.418 Ft-tal támogatta. A támogatás
aránya 100%. A megvalósítás 2014.01.15. és
2015.01.15. között zajlott.

Gazdag mûsor fokozta az ünnepi hangulatot.
De ez a csoda nem a színes
szalagokkal átkötött dobozokban rejlik. Nem a feldíszített
zöld fenyõ alatt találod. Ezt a
csodát másutt kell keresni, másutt lehet megtalálni. Ez a csoda a kedves szavakban, õszinte,
szívbõl jövõ kívánságokban,
szeretõ érzésben érkezik. Lakhegyen ezt a csodát december
23.-án 17 óra 30 perctõl tekinthették meg a falu lakosai karácsonyi ünnepség keretében.
Lakhegy ifjúsága nagy lelkesedéssel készült az elõadásra. Egy karácsonyi színdarabbal, továbbá versekkel, énekekkel kedveskedtek a nézõknek.
Hangszeres produkcióból sem
voltunk híján, brácsát, nagybõgõt, hegedût és furulyát is
megszólaltattak a fiatalok. A
Lakhegyi Daloskör is hozzájárult a hangulat megteremtéséhez. Gyönyörû karácsonyi
dalokat adtak elõ. A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár támogatásával az est folyamán fellépett Jurina Beáta és
Kovács Kata, a zalaegerszegi
Hevesi Sándor Színház két te-

hetséges énekesnõje. Õk bemutatták a „Karácsonyi kavalkád” címû produkciót, mely
még a közönséget is dalra fakasztotta.
Az elõkészületekben a lakhegyi anyukák is segítségünkre voltak. Szorgos kezeik már
az elõadás elõtti napokban
megsütötték a mézeskalácsokat, hogy a mûsor után falatozhassanak belõle az ünnepvárók. A kicsiknek nagyon tetszettek a különbözõ figurák,
ezért kaptak egy-egy darabot,
hogy felakaszthassák otthon a
karácsonyfára. A nézõkre frissen sült bejgli, szaloncukor,
forró tea és forralt bor is várt.
Az ünnepséget Illés Tamás
polgármester zárta Lakhegy lakosainak kellemes ünnepeket
és sikerekben gazdag, boldog
új esztendõt kívánva. Továbbá:
ismertette a következõ év elsõ
közös programját, mely újabb
alkalom egy jó hangulatú öszszejövetel megteremtéséhez.
Január 3.-án ugyanis disznótorra hívta Lakhegy lakosságát!
Kondor Anett

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

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

RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ: A pályázat célja az országhatáron
belül testvériskolai kapcsolatok kialakítása volt. Az alsónemesapáti Csertán Sándor Általános Iskola és a Pókaszepetki
Festetics Kristóf Általános Iskola közös programok megvalósításával hozzájárult a gyermekek szociális, életviteli,
kommunikációs kompetenciájának fejlesztéséhez, ismeretanyaguk bõvítéséhez. A pályázat kifejezetten olyan iskolák
kapcsolatfelvételét, programkínálatának bõvítését támogatta,
ahol hátrányos helyzetû, halmozottan hátrányos helyzetû
tanulókat nevelnek, oktatnak. Célzottan a különbözõ helyzetû
iskolák közti kapcsolatok kialakítására, együttmûködésére helyezte a hangsúlyt.
A pályázat lehetõséget teremtett mindkét iskola tanulói és
pedagógusai számára arra, hogy a sajátjuktól eltérõ életminõségû/helyzetû társakkal kerüljenek együttmûködõ kapcsolatba,
ezáltal a résztvevõ tanulók kompetenciái, köztük szociális kompetenciái fejlõdnek. Mindez hozzájárult a tanulmányi eredményeik és iskolai eredményességük javulásához. A közös interakciók során csökkent a tanulók elõítéletessége. Lehetõség nyílt
az oktatás, nevelés különbözõ területein, így a hátrányos helyzetû, halmozottan hátrányos helyzetû tanulók oktatásával, nevelésével kapcsolatosan szerzett tapasztalatok és jó gyakorlatok
egymás közötti megosztására is. A pályázat célcsoportja a két
intézmény 5-8. évfolyam tanulói közül 30-30 fõ volt. A program
keretében egy közösen kiválasztott és felépített téma kapcsán
alakult ki együttmûködés a programban résztvevõ intézmények
között.
Megvalósított tevékenységek:
• Pedagógusok irányítása és részvétele mellett a bevont
tanulók heti rendszerességgel délutáni foglalkozások keretében
találkoztak a választott témakör feldolgozása érdekében.
• Sor került kötelezõ óraszámon felüli tantárgyi fejlesztésre
a projektben résztvevõ tanulók részére a választott tématerülethez kapcsolódóan délutáni program keretében szintén heti
egy alkalommal, egy tanórányi idõkeretben.
• Mindkét iskola bevont tanulói 10-10 iskolán kívüli tanulmányi, kulturális és szabadidõs rendezvényen vettek részt.
• Nagy sikere volt az 5 napos nyári balatoni tábornak és a
2 napos gosztolai bentlakásos személyes találkozásnak a két
intézmény tanulói között.
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Cím: 1051 Budapest Nádor u. 32.
Email: csertan.sandor@gmail.com
www.szechenyi2020.hu

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

A lelkes csapat a kemendi kápolnánál.
Elsõ alkalommal szerveztünk újévi túrát a Zala-völgyében. Reggel fél kilenctõl gyülekeztünk a kemendollári vasútállomáson, majd kilenc órakor
indultunk 30 fõvel, Vikár Tibor zalabéri tanár, helytörténész vezetésével. A legfiatalabb túrázó 3 éves, a legidõsebb 70 éves volt.
A 11 kilométeres útvonal a
kemendollári vasútállomásról
indulva a kemendi településrészen a kemendi Szent Kristóf
kápolna, zalaistvándi szõlõhegy, Zalaistvánd, kemendi
szõlõhegy, kemendi várdomb,
kemendollári faluház érintésével haladt. Elõször megtekintettük a nemrégiben felújított

kemendi kápolnát, végigsétáltunk szõlõhegyen és a zalaistvándi temetõt útba ejtve érkeztünk a faluba. Az 'istvándi malom melletti úton fordultunk
vissza Kemendollár felé. Megtekintettük a kemendi temetõben lévõ régi síremlékeket, majd felkapaszkodtunk a
várdombra. Ezután lesétáltunk a kemendollári faluházba,
ahol megnéztük a helytörténeti kiállítást és ittunk egy forró teát.
A résztvevõk nagyon jól
érezték magukat, az idõ nagyon szép volt, és megbeszéltük, hogy a húsvéti hosszú hétvégén folytatjuk a túrát.
Supák Sándor

Ünnep Alibánfán

Az ünnepi darabban a falu apraja-nagyja színre lépett.
December 21-én délután az
ünnepre való hangolódás jegyében tartottak karácsonyi ünnepséget a faluház nagytermében.
A betlehemi játékot Fecskéné
Varga Renáta álmodta meg és
Berényi Erzsébet segítségével
vitte színpadra. A darabban a
falu apraja-nagyja színre lépett,
így a legfiatalabbak, az ötéves
Fecske-ikrek, Krisztina és Viktória, a legidõsebbek a Lila
Akác Dalkör tagjai, id. Németh
József és id. Forintos László,
akik elmúltak 80 évesek.

A szereplõk az Imre herceg
udvarában játszódó régi pásztorjátékot adták elõ. A színpadon megelevenedett az angyalok és pásztorok által várt Jézus születése, akit a napkeleti
bölcsek köszöntöttek. A dalbetéteket a Lila Akác Dalkör tagjai énekelték, a jelenlévõket
Blaskovics László polgármester és Sömenek István plébános köszöntötték és kívántak mindenkinek szeretetteljes
ünnepeket.
KNK

www.zalatajkiado.hu
Észak-Nyugat Zala
Kistérségi havilap
Megjelenik az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Területfejlesztési
Önkormányzatok Társulása támogatásával
Kiadó-fõszerkesztõ: Ekler Elemér
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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiaparkban!
Felnõtt belépõ: 1 600 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

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
furdo@lenti.hu; Tel: 92/351-320

ÉNYKK Zrt. UTAZÁSI IRODA
(A ZALA VOLÁN UTAZÁSI IRODA JOGUTÓDJA)
Eng. sz.:U-001588
Orchidea kiállítás-Klosterneuburg
Márc. 14.
6.900,- Ft/fõ
Bécsi Erdõ
Ápr. 24-26.
32.500,- Ft/fõ
Beneleux körút (pótcsoport)
Máj. 12-17.
109.900,- Ft/fõ
Zakopane-Krakkó-Auschwitz
Ápr. 30-Máj. 3.
49.500,- Ft/fõ
Prága gazdagon
Máj. 1-3.
44.500,- Ft/fõ
Velence és szigetei
Máj. 23-25. (Pünkösd)
45.900,- Ft/fõ
Bajor kastélyok
Máj. 23-25. (Pünkösd)
47.900,- Ft/fõ
Nyugat-Macedónia kulturális értékei
Máj.21-25. (Pünkösd)
81.900,-Ft/fõ
Székelyföld (félpanzió)
Máj.26-31.
71.900,-Ft/fõ
Schladming-Dachstein-Sky Walk (félpanzió+belépõk)
Jún.13-14.
32.600,-Ft/fõ
Megjelent az új programfüzetünk, ami a honlapról is letölthetõ.
Várjuk Önöket irodáinkban, katalógusunkat igény esetén
készséggel postázzuk. Vegye igénybe elõfoglalási
kedvezményünket!
Bõvebb információval várják irodáink:
Zalaegerszeg: +36 92/ 511-045
Nagykanizsa: +36 93/ 536-716
Keszthely: +36 83/ 511-231
Hévíz: +36 83/ 540-399
Lenti: +36 92/ 551-061
Szombathely: + 36 94/ 311-134
www.enykk.hu • www.volantourist.hu

