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Kistérségi havilap

„Ilyen egységesség a világon sehol sem volt”
Ünnepi megemlékezés Egerváron
László Általános Iskola Epelley Jánosné által felkészített
tanulói elevenítették fel a közel hatvan évvel ezelõtti eseményeket. Majd a történteket a
helyszínen átélõ Mazzag Imre
osztotta meg olykor keserû
élményeit a hallgatósággal.
1931-ben született Egerváron,
aztán húszévesen az akkori
politikai, gazdasági események
szólították Budapestre.
– A faluból csak fizikailag
költöztem el, de lélekben továbbra is egervári maradtam.
Kevés olyan nap telt el az
életemben, hogy ne gondol-

Mazzag Imre a ledöntött Sztálin szobor fotójával.
Október 23-án Egerváron
is megemlékeztek az 1956-os
forradalomról, mely a 20. századi magyar történelem egyik

legmeghatározóbb eseménye
volt. A megjelenteket elõbb
Gyerkó Gábor polgármester
köszöntötte, majd az Egervári

tam volna szülõfalumra – jegyezte meg.
A pesti események máig
elevenen emlékezetében élnek, sajátos szenvedéllyel mutatta be a forradalom huszadik
századi elõzményeit is. Mazzag
Imre 1956-ban készített fotóit
a korábbi zalaegerszegi, tavalyi
várkastélyban tartott kiállítást
követõen a faluházban is bemutatták, elõadása után mi is
megszólítottuk:
– A hallgatóságnak részletesen bemutatta a magyar
történelem eseményeit.
(Folytatás a 2. oldalon)

Nagy siker volt…
Az önkormányzat a korábbi
évek hagyományaihoz híven
szombaton, október 3-án bonyolította le az õszi családi
napi programot Nagypáliban,
az ÖKO völgyben, amely a
„Szeretlek Magyarország” rendezvénnyel párosult. A programok között közkívánatra új
elemként jelent meg a helyi
közösségek közötti fõzõverseny meghirdetése, az önkormányzat az alapanyagok beszerzéséhez csapatonként 10
ezer Ft-tal járult hozzá. A nagy
érdeklõdést bizonyítja, hogy
10 csapat is indult a verse-

nyen. A falubeliek összetartását jellemzi, hogy valamennyi
csapat biztosította saját fõzõhelyének kiépítését, a technikai feltételeket.
A program kora délután
kezdõdött, a fõzõhelyek kialakításával egyidõben felépült a
légvár, melyet szinte azonnal
birtokba vett az izgatott gyerekhad. Ezzel egyidõben kihelyezték a népi fajátékokat, melyek használata nemcsak a gyerekek számára jelentett felhõtlen örömet, a felnõttek is próbára tehették ügyességüket.
(Folytatás a 2. oldalon)

Egy kellemes, jó hangulatú délután volt.
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„Ilyen egységesség a világon sehol sem volt”
Ünnepi megemlékezés Egerváron

• Bérfõzés

• Kereskedelmi fõzés

• Palackozás

um

tõjének, Vargovics Beátának
vezényletével kicsik és nagyok
együtt ropták fáradhatatlanul a
népi táncot. Lassan beesteledett, és elérkezett a nap fénypontja, a fõzõcsapatok munkájának értékelése.
Az öttagú zsûri hozzáértõen végigkóstolta az ételeket,
és rövid tanácskozás után kihirdette az eredményt. Rangsorolás nélkül mindegyik csapat nyert, és azonos ajándékban részesült. A szép oklevél, a
feliratos kerámia bögrék a fõzõcsapatok tagjai számára errõl a napról maradandó emléket jelentenek. Az értékelés szerint egyrészt valamennyi étel
igazi remekmû volt, másrészt
összehasonlíthatatlan a sokfélesége miatt, így nem lett volna igazságos helyezésekrõl dönteni. Mindenesetre a zsûri döntését nagy tapsviharral fogadták a jelenlévõk, az igazi vélemény nyilvánítást az jelentette,
hogy bõven fogyott mindenbõl,
így senki sem távozott éhesen
és szomjasan a rendezvényrõl.

kenykedtem, onnan mentem
nyugdíjba. Nyugdíjasként 10
évig dolgoztam egy japán cég
import menedzsereként. Nem
szerettem tétlenül lenni, az
nem egészséges dolog. Ma már
nem olyan jó az egészségem,
1945-ben sajnos a szemem
megsérült, többször mûteni
kellett, melynek nyomait máig
viselem.
Pataki Balázs
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
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(Folytatás az 1. oldalról)
Volt itt „négykezes” kacsavadászat, gólyalábon járás, aki
akarta kipróbálhatta „halászati
tudományát”, a kisebbek számára is adódott bõven játéklehetõség. A fõzõüstök melletti
vidám hangulatot a „folyékony”
helyi termékek is segítették
megalapozni, a jó borokból
egyes bográcsokba is került
bõven. A legkülönbözõbb, mókás fantázia nevet viselõ csapatok tagjai és segítõi szorgosan készítették remekmûveiket, rotyogott a pörkölt, a
halászlé, a babgulyás, nem hiányozhatott a sokak számára
kedvelt pacal sem, illatoztak a
grillezett kolbászok, húsok,
sült a palacsinta, és még a tárcsán készült gyros is színesítette a palettát.
A gyerekeket a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár támogatásával a Kis Hétrét
Zenekar zenés gyerekmûsorral is szórakoztatta, a táncházban pedig a Nagypáli Napraforgó Néptánc Együttes veze-

a régibe. Azóta sem volt olyan
egységes az ország és szerintem nem is lesz. A mai ellenzéki pártokat én inkább az
ország és a kormány ellenségeinek hívnám…
– Mivel foglalkozott a késõbbi években?
– A forradalom alatt a fõvárosban voltam egy gyár termelési osztályán programozó, aztán 1960-1971 között munkaügyi vezetõként dolgoztam
ott. 1975 és 1990 között szociálpolitikai vezetõként tevé-
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Nagy siker volt…

A diákok idén is megemlékeztek az 1956-os forradalomról.
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süllyesztettem a biztos helyre,
a mélybe… Egyetlen munkatárssal, ismerõssel nem találkoztam utána, így nem is tudtak a gyûjteményrõl és nem is
volt tanácsos errõl beszélni. A
kilencvenes évekig vártam,
aztán a negatívokat átadtam a
Nemzeti Múzeumnak.
– Többen elmentek az országból, ön azonban itthon
maradt…
– Ezt túl kellett élni, a szánkat be kellett fogni. Beszélni
nem volt tanácsos, mert sose
tudhattuk, hogy ki kivel beszél. A szocializmus 5 parancsa
volt érvényben: Ne gondolkodj! Ha már gondolkodsz, ne
beszélj! Ha gondolkodsz, és
beszélsz, ne írd le! Ha gondolkodsz, beszélsz és írsz, akkor
ne írd alá! Ha gondolkodsz,
beszélsz, írsz, és még alá is
írod, akkor ne csodálkozz, vállald a következményeket!
– Mi az akkori események
mai mondanivalója?
– Próbáljunk meg becsületes magyarok lenni, összefogni, egységesen gondolkodni,
ahogy a forradalomban is volt.
A magyarhoz hasonló egységesség akkor a világon sehol
sem volt. Mindenki segítette a
másikat, az emberek mosolyogtak… Aztán november negyedike után minden visszaállt

Hu

(Folytatás az 1. oldalról)
– Mindig is érdekelt a
magyar és a világpolitika. Árpád korától kezdõdõen ismerem a magyar történelmet.
Nem szeretek papírról beszélni, itt se volt nálam, de még
talán valami ki is maradt az
eltervezett mondanivalóból.
– Láthatóan elérzékenyül,
amikor a magyarság keserû
eseményeirõl beszél. Hogy élte
meg az 1956-os történéseket?
– Aki mindezeket a helyszínen átélte, azokat megviselték
az események. Azóta sok minden történt, lassan betöltöm a
84. életévemet, de 1956 sajnos
mégsem múlik el nyomtalanul.
Ezért aztán úgy döntöttem,
hogy odaadom Egervárnak a
fotóimat, remélem minden évfordulón bemutatják és vigyázni fognak rá. Több helyen volt
kiállításom, mindenütt várták,
hogy meséljek, de érzelmileg megvisel, hogy beszélnem
kell róla.
– Mennyire volt nehéz a
korabeli írásokat összegyûjteni és a felvételeket elkészíteni?
– Október 25-tõl november
4-ig fotóztam, akkor elõ is hívattam õket megnézni, hogy
milyenek lettek. Amikor november 4-én bekövetkezett a
szovjet támadás, én ezeket el-

A fõzési díj szeszadóval együtt 1500 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a fõzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.
Mert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendõ megrendelõimet:
Farkas Tibor pálinkafõzõ mester
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

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

Észak-Nyugat Zala

2015. október

3

Felavatták a felújított egervári barokk istállót
Mintegy 25 millió forintos
uniós forrásból újult meg a
település központjában lévõ
épület, amely az 1700-as években készült. Korábban úgy
tûnt, hogy a romos építmény
végleg az enyészet martaléka
lesz, de végül a Várkastély Kft.
sikeres pályázatának köszön-

hetõen a megújítása mellett
döntöttek.
Az ünnepélyes avatáson dr.
Nagy István, a Földmûvelésügyi Minisztérium parlamenti
államtitkára örömmel nyugtázta, hogy ebben az évben ez
volt a negyedik olyan avatás
Egerváron, amely a turisztikai

Az avatás pillanata. Balról Manninger Jenõ, dr. Nagy István és
Németh-Gotthárd József.

Manninger Jenõ szerint egy kisebb közösség is érhet el nagy
sikereket.

INDULÓ
KÉPZÉSEK
E-00803/2014/A002

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

TARGONCAVEZETÕ
E-00803/2014/A001

EMELÕGÉP-KEZELÕ
E-00803/2014/A003

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELÕ
HATÓSÁGI VIZSGA
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

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

www.zalatajkiado.hu

vonzerõ fejlesztésére szolgált.
Tavasszal a várkastély mellett
avatott játszótér, kemencés
szín és a konyha kialakítása
mind ebbe a körbe tartozott.
Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ, miniszteri
biztos szerint Egervár jó példája annak, hogy agilitás és
összefogás mellett egy kisebb
közösség is sikerre viheti a
nagyobb dolgokat is.

Németh-Gotthárd József, a
Várkastély Kft. ügyvezetõje
elmondta: a megújult barokk istálló tetõterében húsz
turista szálláshelyet alakítottak ki, melyre nagy igény mutatkozik.
Az ünnepélyes avatáson
Kiss Gábor plébános áldotta
meg a település új büszkeségét.
V.Á.
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Minden tárgynak lelke, története van
Kemendollárra „vándorolt” a térségi kiállítás
A múltat tiszteld a jelenben, s tartsd a jövõnek – tartja
a Vörösmarty Mihály tollából
származó idézet, melynek lényegét a térség közigazgatásilag is régóta összekötött öt településén, Pókaszepetken, Zalaistvándon, Gyûrûsön, Vöcköndön és Kemendolláron szorgoskodó közfoglalkoztatottak
is fontosnak tartottak, így házról házra járva gyûjtötték össze
a régmúlt tárgyait. A tárlat öszszeállítása során sokan önként
jelentkezve adták szemlére „kincseiket”, míg mások csak egy
történettel, hasznos információkkal segítették a feltárást.
– Ahhoz, hogy a világban
eligazodjunk, tudnunk kell,
kik vagyunk, honnan jöttünk,
kik voltak az elõdeink, mit csináltak, hogyan éltek, mit-mivel
dolgoztak, miért nélkülöztek,

vagy éppen milyen értékrend
szerint éltek. Enélkül nem lehet egészséges identitásunk,
sodródni fogunk az életben, a
mindennapokban.
Elhoztuk
most ide ennek a közelmúltnak egy kis szeletét, betekintést nyerhetünk dédszüleink,
és az õ dédszüleik életébe. Az
idõsebb korosztálynak bizonyára rengeteg ismerõs dolog
lesz itt, sõt lesz olyan is, amit
még ma is tartogat a padlás,
vagy esetleg még használják is
otthon. Bátran elevenítsük fel
emlékeinket, biztos vagyok
benne, hogy rengeteg tárgy
akad majd, amelyik hátat bizsergetõ, kellemes emlékeket
juttat eszünkbe, vagy ha valami ismeretlen dologgal találkoznak, hát most végre megtudhatják mi is az. Kérem, úgy
tekintsenek ezekre a tárgyak-

Németh László polgármester rámutatott a kiállítás fontosságára.

Új falubuszt nyertek
Kemendolláron a Darányi
Ignác Terv Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a vidéki gazdaság és a lakosság
számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-tõl
igénybe vehetõ támogatásával
sikerült lecserélni a falugondnoki buszt.
– A jármûvet október 20-án
Gyõrben, a Hödlmayr Hungária Logistics Kft. telephelyén
vehettük át. A gépkocsi 9 személyes, alapvetõen falugondnoki feladatellátásra használjuk. Az autó megvásárlására a

pályázatból nettó 8 millió Ft
támogatásban részesültünk,
amelyhez az ÁFÁ-t kellett az
önkormányzatnak hozzátenni
– tájékoztatott Németh László
polgármester.
Az önrésznek számító adót
a régi autó értékesítésébõl sikerült fedezni, így gyakorlatilag a fejlesztés a község büdzséjét nem terhelte. Mindemellett 5 év teljes körû garanciát
is tartalmazott a csomag, így
tulajdonképpen csak a biztosításokat kell fizetni, illetve az
üzemanyagköltséget.

Az új busszal a falugondnoki szolgáltatás minõsége is fejlõdik.

Többen még dolgoztak a ma már csak nosztalgiával csodált
szerszámokkal.
ra, hogy nem „mûanyag” sorozatgyártás eredményei, itt mindennek gazdája volt, itt mindennek lelke, története van –
szólt a megjelentekhez a Kemendolláron október 2-án
nyílt kiállításon Németh László
polgármester, aki örömét fejezte ki, hogy az öt falu egy közös munka érdekében összefogott.
A tárgyak között többen
felfedezték a leánykoruk használati tárgyait, mint ahogy
Kovács Gyuláné is, aki még
tagja volt annak a korosztálynak, akik kézzel arattak:
– Szép régi dolgok vannak
itt, örülök, hogy eljöttem. Az
itt lévõ szerszámokkal mind
dolgoztunk, mára csak a kerti
kapa maradt. Ahogy itt körbenézünk, a fiatalságunk jut
eszünkbe. Emlékszem, hogy a
fiam születése elõtt egy nappal
még az aratáson dolgoztam,
markot szedtem, kötöztem. A
fiatalokkal több színdarabot is
eljátszottunk. Jó volt ezeket
megélni, de mégse szeretném
újra. Amíg tart a kiállítás, ad-

dig visszajövök még nosztalgiázni kicsit – elmélkedett Ili
néni, aki lánykorának képeit is
viszontlátta az azóta megsárgult képeken.
A faluházban egy hétig tartott kiállítás kölcsönadott tárgyai visszakerülnek tulajdonosaikhoz, míg más eszközök az
állandó helytörténeti kiállítás
gyûjteményét gyarapítják.
– A kiállítás összegyûjtéséhez mindenhol mást és mást
kaptunk, egyik helyen például
asztalt, másikon bögréket vagy
fényképeket adtak. Öten egy
hónapig gyûjtöttük össze a tárgyakat, melyekbõl egy szobából, konyhából, istállóból, kamrából álló komplett házat be
tudtunk rendezni – mesélt a
háttérmunkáról Némethné Kovács Eszter helyi koordinátor,
aki a kissé feledésbe merült
hagyományos étellel, kelt prószával és házi szörppel kínálta
a vendégeket.
Pataki Balázs
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
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Gondoskodás és fáradozás a családért, közösségért
Idõseket köszöntöttek Kispáliban
„Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy
tudomásul veszi: a világ nem
vele kezdõdött.” – ezzel az
idézettel kezdte köszöntõjét
Horváth Zsuzsanna polgármester az október 17-én Kispáliban tartott idõsek napján.
A település vezetõje beszédében kihangsúlyozta, hogy a jelenkort, amelyben a mi generációnk él és egy újabb nemzedék növekszik, azt az elõdeink
alapozták meg számunkra. Megköszönte a példamutatást, a gondoskodást és az átadott élet-

bölcsességet, tapasztalatokat és
a sok fáradozást, amit az idõsek a közösségért és családjukért tettek és tesznek a mai
napig.
A rendezvény fellépõi között Szép Bence humorista
rendkívül szórakoztató elõadásában felelevenítette a falusi
szüretek, disznóvágások hangulatát. A nagypáli Napraforgó
Néptánccsoport tagjai között
pedig a helyiek nagy örömére
sok a kispáli kislány, így a jelenlévõk közül sokan láthatták
unokáikat is táncolni.

Horváth Zsuzsanna polgármester köszöntötte a vendégeket.

Kirándulás az Õrségben
Népi emlékek nyomában,
gyalogtúra az Õrségben mottóval szerveztek kirándulást Kispáliból október 10-én. Szalafõn a felsõszeri tanösvény nyomvonalán haladó 3 kilométeres
gyalogtúra során belepillantottak a népi emlékekbe, meglátogatták az Õrségi Népi Mûemlékegyüttest, ahol az Õrségi
Nemzeti Park munkatársa kalauzolta õket. A tanösvény nyomvonalán található a Balogh Családi Gazdaság portája is, ahol
a tökmagolaj sajtolással és kemencében sült rétes készítésével ismerkedtek meg. A túrázás fáradalmai után a csapat
Apátistvánfalvára utazott, ahol
a Határõr Emlékhelyet és Múzeumot látogatták meg. A múzeumban számtalan korabeli
dokumentum, eredeti egyenruha és tárgy mutatta be az
egykoron ott élt katonák min-

dennapjait. A nap zárásaként
helyi termékekbõl összeállított
uzsonnát fogyasztottak el a
Gatter Fogadóban.
– Egy kisebb, közel húszfõs
csoporttal indultunk a faluból
túrázni, amiben minden korosztály képviseltette magát. Megismerkedtünk a népi építészettel, megtekintettük a határvidékkel kapcsolatos gyûjteményt
is. Tökéletes idõjárást fogtunk
ki, így az elõre eltervezett túrát
is sikerült teljesíteni. Az Õrségre jellemzõ fazekasmûhelyt és
helyi piacot is meglátogattuk –
számolt be az Õriszentpéteren
és Szalafõn tett túráról Kocsis
Viktória, aki idegenvezetõ szakmáját is gyakorolta a program
során. A résztvevõk további túrák szervezését fontolgatják, a
következõ úti célként egy adventi kirándulás is szóba került.
– pb –

Szép Bence humorista sokakat megkacagtatott.
Az önkormányzat a mûsoron és a vacsorán kívül hagyományosan ajándékkal lepte meg
a szép korúakat, az idei csomagba az Ifjúsági Egyesület
által készített bodza lekvár is
belekerült. A jelenlévõk mindannyian jól érezték magukat,
örömmel kóstolták meg a feldíszített teremben számukra
kínált finomságokat is:
– Évek óta eljárunk rá és az
idei is nagyon jól sikerült rendezvény volt. A szereplõk között minden korosztály kép-

viseltette magát. 11 éve lakunk
itt, kicsivel késõbb lettem nyugdíjas. Mindig azt mondtam,
hogy ha majd nyugdíjas leszek,
akkor rengeteg idõm lesz. Ennek ellenére mindig keresünk
munkát, így sokat dolgozunk a
kertünkben, a szõlõhegyünkön és közben három gyönyörû unokánkkal is sok idõt
töltünk – taglalta Molnár Károlyné, aki korábban képviselõ-testületi tagként is segítette
a települést.
Pataki Balázs

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

Hirdetésszervezõket
Szép látványt nyújtottak a Pityerszer területén megmaradt boronaházak.

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Látogatók Nagypáliban Könyvtári napok Nemesapátiban
Több rendezvénnyel is bekapcsolódott a nemesapáti Lukács István Községi Könyvtár
az Országos Könyvtári Napok
rendezvénysorozatába. Október 5-én a Vackor óvoda nagycsoportosai vettek részt egy
könyvtári foglalkozáson. Mesét
hallgattak, énekeltek, játszottak, kézmûveskedtek. Sokan
közülük elõször ismerkedtek a
könyvtár világával. A Csertán
Sándor Általános Iskola 3-4.
osztályos tanulói egy vetélkedõn mérhették össze a mesékrõl megszerzett tudásukat.

Hétvégére is jutott program: szombaton érdekes könyvjelzõket készítettek a gyerekek.
A rendezvénysorozat zárásaként a hét utolsó napján, a
Könyves Vasárnapon a falu
könyvkedvelõi látogattak el a
könyvtárba, hogy bemutassák
egymásnak kedvenc könyveiket. Minden korosztályból érkeztek olvasók: kisgyerekek
hozták el kedvenc mesekönyvüket, fiatalok, felnõttek szeretett regényeiket, idõskorúak
szép élményeket õrzõ kötetüket.
Vargáné Gáspár Lívia

Az ország keleti felébõl érkeztek.
A Hajdú-Bihar és SzabolcsSzatmár-Bereg megyei méhészek egy csoportja 2015. október 3-i nyugat-magyarországi
kirándulásán Nagypálival és
környékével is ismerkedett. A
vendégeket a falu polgármestere, Köcse Tibor köszöntötte
az ÖKO völgyben, majd rövid
elõadást tartott a település
Zöld út falufejlesztési programjáról a kezdetektõl napjainkig.
Ezt követõen a látogatók
buszra szállva ismerkedtek a
faluval: elsõként megtekintették a lakóparkot, s annak közepén elterülõ játszóteret, ami
nemcsak a helyi családok részére alkalmas szabadidõ eltöltésre, hanem a megyeszékhely
óvódásainak is gyakori kirándulócélpontja.
Tovább folytatva az utat a
polgármester bemutatta az új

Turisztikai Szolgáltató Központot, a napelem energia parkot, a Közösségi Gyümölcsfeldolgozó Üzemet. A faluközpontba érve tájékoztató hangzott el az Integrált Közösségi
Szolgáltató Tér és környezetének kialakításról, a megújuló
energiaforrások hasznosításának fontosságáról az önkormányzati gazdálkodásban és a
falu életében.
Az út következõ állomásaként a község határában elterülõ gyümölcsültetvénnyel ismerkedtek a látogatók. A körút
végén visszatérve az ÖKO
völgybe, a helyi Termék Kiállító Tér földbe süllyesztett különleges épületét tekintették
meg a vendégek, ahol a környék termelõi által készített
különféle készítményekkel ismerkedtek, végül a látogatás jó
hangulatú borkóstolással zárult.

A gyerekek közül sokan elõször voltak könyvtárban.

Zalatáj naponta!
Nem kell a Zalatáj következõ nyomtatott számára várnia,
ha a laptól megszokott érdekes, kényes témájú cikkekre
kíváncsi. Elég, ha rákattint honlapunkra:

www.zalatajkiado.hu
A cikkek facebook oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

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

Hónaptól hónapig…

XIII. évfolyam 8. szám
2012. augusztus
Kistérségi havilap

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!
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Ahova érdemes elmenni

mxm lakberendezés rovata

Medjugorjei zarándoklat

Az egervári zarándokok.
Kegyelemben és élményekben gazdag zarándokúton vett
részt Medjugorjében szeptember 7-11. között Egervár és a
szomszédos falvak több mint
egy tucat híve, vasi, gyõri és
mosonmagyaróvári zarándokokkal kiegészülve, Gábor atya
vezetésével. Az oda úton megtekintettük Splitben Diocletianus császár palotáját.
Másnap Medjugorjében, a
Jelenések-hegyén stációról stációra imádkoztuk és elmélkedtük végig a rózsafüzér titkait, a
jelenés helyén a Szûzanya
szobránál pedig több zarándok
csoporttal együtt magunkba

mélyedtünk. Meglátogattuk a
Cenacolo Közösség otthonát
is, és meghatottan hallgattuk
az egyik megtért, kábítószert
elhagyó fiatal tanúságtételét.
Szerdán irány Mostar, ahol
látnivalóink: az újjáépített, monumentális ferences templom
(belülrõl is), két kisebb mecset (kívülrõl), és természetesen a magyar segítséggel újjáépített Óhid a Neretva folyón. Este Medjugorje magyar
idegenvezetõje beszélt a jelenések történetérõl és jelenérõl.
Részt vettünk több ezer fõs
szabadtéri miséken és szent-

ségimádáson is, amelyet egy
ferences szerzetes és Ivan, az
egyik látnok vezetett, akinek –
két társával együtt – még ma is
naponta jelenik meg a Szûzanya, megtérést, és megbékélést kérve. A magyar csoportnak az egyik kápolnában voltak misék, Gábor atya megindító szentbeszédeivel. Medjugorjében lelki óhaj (és testi
próba) a keresztút végigjárása
a Krizsevacon, közösen imádkozva, elmélkedve, egymást segítve.
Végül volt még két turisztikai programunk: Dubrovnik
gyönyörû középkori belvárosa,
majd a visszaúton Zadar antik
emlékei.
Az egykor kis Medjugorje
várossá nõtte ki magát rengeteg panzióval, kegytárgyakat
kínáló üzletekkel. A városon kívül a Jelenés-hegye és a Krizsevac bérce viszont szerencsére megmaradt a maga természetességében, csak a milliónyi zarándok talpa alatt kopik
a szikla. Viszi ki-ki a maga
keresztjét és reményét a Szûzanyához és Szent Fiához.
Köszönjük Gábor atyának
a mély igazságokat, csoportvezetõnknek és idegenvezetõnknek a gondos szervezést, temérdek ismeretet.
a résztvevõk

Huszadik ovis bál Egerváron

Emeletes tortával ünnepelték a jubileumot.
Immár 20. alkalommal került megrendezésre intézményünk alapítványi bálja. Az elmúlt évek hagyományainak
megfelelõen a rendezvényt a
kuratórium elnöke, Zsuppánné Béres Erika, majd az óvodavezetõ Bangó Zoltánné köszöntõje nyitotta meg.

Ezt követõen a jelenlévõk a
fellépõk produkcióit tekinthették meg, melyet az óvoda-

pedagógusok meglepetés tánca
zárt. A kerek évforduló alkalmából szerettünk volna kedveskedni vendégeinknek, így Varga Adrienn felajánlása jóvoltából egy
emeletes tortát osztottunk ki.
A sok tombolának köszönhetõen
senki sem távozott üres kézzel.
A hajnalig tartó fergeteges
mulatságról a RIO zenekar
gondoskodott. Végül szeretném megragadni az alkalmat,
hogy gyermekeink nevében
köszönetet mondjak a szülõknek, a támogatóknak és minden résztvevõnek, aki valamilyen formában is hozzájárult a
rendezvény sikerességéhez.
Peresztegi Szabina

Fõzni jó!
Mint tehénen a gatya…
Múltkor kiderült, hogy
lakberendezéssel foglalkozunk, ezért nekem szegezték a kérdést: miért is van
szükség lakberendezõre? Egy
pillanatra meglepõdtem a
kérdésen, majd eszembe jutott Józsi, elmosolyodtam és
elkezdtem a történetet:
– Van nekem egy barátom, Józsi. Aki a testtartásának és a pocakjának köszönhetõen sohasem volt a nõk
ideálja. Minden ruha úgy
állt rajta, mint tehénen a
gatya. Pedig mindent megpróbált, járta az üzleteket az
olcsótól a méreg drágáig,
minden ruhát felpróbált,
sikertelenül. Ezen annyira
elkeseredett, hogy az élettõl
is elment a kedve. Míg egy
szép napon az egyik barátja
ajánlott neki egy jó divattervezõt. Aki azért jó, mert
varrni is tud. Józsi hitetlenkedve ment el hozzá.
Amint belépett az ajtón egybõl levették a méretet róla,
ajánlottak neki fazont, anyagokat, amibõl Józsi könnyen
tudott választani. Amint elkészült a ruha, Józsi rezignált nyugalommal nézett a
tükörbe. Biztos volt benne,
hogy ez is úgy fog állni rajta, mint tehénen a gatya. De
legnagyobb
döbbenetére
marha jól nézett ki. Nem
volt pocak, nem lógott rajta
sehol sem a ruha, de nem is
nézett ki úgy, mint a kötözött sonka. Józsinak megjött
az életkedve, és a nõk is észrevették…
Hát ezért van szükség
olyan lakberendezõre, aki
gyártani is tud, mert különben sok lakás úgy nézne ki,
mint tehénen a gatya, és
ezért még az élettõl is elmenne a kedvünk…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Miniszteri látogatás a várkastélyban Humorba fojtva
Rajz: Farkas László

Kárvallott celebek

Balról: Fazekas Sándor, V. Németh Zsolt és Manninger Jenõ.
Fazekas Sándor földmûvelésügyi miniszter október
27-én látogatott el az egervári
várkastélyba V. Németh Zsolt
államtitkár társaságában. A miniszteri delegációt Manninger
Jenõ, a térség országgyûlési
képviselõje, miniszteri biztos,
Gyerkó Gábor, Egervár polgármestere, Németh-Gotthárd József üzemeltetõ és Zsuppán
Beáta PR és sajtófõnök fogadta.
Fazekas Sándor miniszter a
vár egészével ismerkedett és a
jelenleg folyamatban lévõ, 155

millió forintos szálláshely beruházás állapotát is megnézte.
Az egervári várkastély felújítása és a közben elkészült
konyha, játszótér és kemencés
színnel, valamint az épülõ lakosztályokkal együtt, mintegy
800 millió forintos uniós forrásból újult meg több lépésben.
Fazekas Sándor szerint az
egervári vár mûködése példaértékû és mûemlék jellege
miatt kulcsfontosságú értékmegõrzés a jelen és utókor
számára egyaránt.
V.A.

– Jól betett nekünk ez a migránshelyzet. Szinte a teljes
médiafelületet elveszi tõlünk!

Viszonyok

Gyõzött az igazság, de ára volt
2015. október 10-11-én rendezték Szerbiában 34 ország
részvételével az SKDUN Karate Szövetség 23. világbajnokságát. A Nagypáli Önkormányzat és annak sportegyesülete
által támogatott Kovács Dominika is elindult a Shotokan
Zalaegerszeg színeiben. Két
külön megmérettetésen, formagyakorlatban (KATA), illetve három lépéses kötött küzdelemben (SANBON KUMITE)
nevezett. Elhibázott bírói döntés alapján az elsõ számban
kiesett, mely fellebbezésre került. Ennek eredményeképpen
sikerült a 2. helyet megszerezni korosztályában és képzettségi szintjén. Míg a fellebbezés
intézésre került a második
számban kizárásra került, mivel megjelenni nem tudott, így
bizonyítani ebben az ágban
nem volt lehetõsége.
Eredmény: világbajnoki 2.
helyezés formagyakorlatban

– Asszony, mindig hatalmas patáliát csapsz, ha a kelkáposzta fõzelékedet merészelem kritizálni, itt meg azt olvasom, hogy Németországban a migránsok már étlap szerint
szeretnének zabálni!...

Agitpropos újra akcióban

(KATA) korosztályában (10-11
éves) és képzettségi szintjén
(4-6 Kyu).
Ezúton is gratulálunk neki!

– Nekem elhiheti, Mihály gazda, hogy ez az egész menekült-ügy nem is létezik... Az Orbán eszelte ki, hogy elfedjék
vele az újabb földmutyit!
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Szüreti mulatság Nemesapátiban
Nemesapátiban már hagyománya van az õszi mulatozásnak, amikor a szüretre való
hangolódás jegyében haladnak
végig a településen a jelmezekbe és népi viseletekbe öltözött
falubeliek. Az idei programot
az idõjárás október 5-ére, a termény-betakarítás egyházi hálaadási ünnepére idõzítette, amire az asszonyok is lelkesen készültek, finom és kreatív süteményeket neveztek be a kalácssütõ versenyre.
Délelõtt öt csapat részvételével fõzõverseny kezdõdött,
ahol például a nyugdíjas klub
tejfölös, csülkös káposztát készített, a Nemesapáti Baráti Kör
férfiakból álló csapata marhalábszárból készített pörköltet,
melyhez túrós csuszát kínáltak. A fõzõverseny ideje alatt a
fiataloknak kézmûves és játszóház nyílt, mellette a zsûri is
nekilátott a beérkezett finomságok értékelésének.
– Olyan ízletes, változatos
és laktató ételeket kóstoltunk,
amit minden ember jóízûen
fogyasztana egy szüret alkalmával. Három egytálétel és két
pörkölt készült. Nagyon nehezen tudtunk dönteni a különleges ízvilágú és a szép tálalású
ételek között. A csapatok fõzt-

jeiben visszaköszöntek azok a
termések, amik Nemesapátiban jellemzõek. Nagyon gyönyörû és házias kalácsokat
kaptunk, az elsõ helyezett már
a látványában elvarázsolta a
zsûrit – szólt az ítészek nevében Szabó Katalin, akinek
Györe Kinga, Simon Margit és
Szeghy Csaba segített az értékelésben.
Délután két órától szüreti
felvonulás kezdõdött, amelynek a kiinduló állomásán az
óvodások is mûsort adtak,
majd elindult a feldíszített menet, melynek állomásain Bangó András kisbíró adta hírül a
falu híreit:
– Adjunk hálát az Úrnak,
hogy megtartotta a kedves kis
falunkat. Idén is elérkezett a
szüret ideje, kívánjuk, hogy
legyen a hordótok tele. Csorogjon a must, szóljon hát az
ének, s míg a híreket mondom,
figyelmet kérek! 5611-essel érkezett a Péter, platóján szebbnél-szebb fehérnéppel. Az aszszonykórust bevállalta a Józsi,
de ki tudja, hogy mit szól ehhez az Erzsi. Hozzon minden
gazda bort a hordójából, hogy
legyen teljes a szüreti mámor!
A felvonulás után a fõzõ- és
kalácssütõ verseny eredmény-

Az asszonyok népviseletben utaztak a feldíszített kocsin.
hirdetését tartották, ahol vacsorával vendégelték meg a program résztvevõit. A fõzõverseny elsõ helyét Horváthné
Németh Rozália paradicsomos-babos káposztája érdemelte ki, a kalácsok között
pedig Fehérné Simon Piroska
háromszínû kalácsa kapta a
legtöbb voksot. A legkreatívabb tálalás különdíját András
és csapata kapta, a legtalálékonyabb étel elismerését
Porpáczy Péterné vette át. A
hagyományokhoz hûen a program zárásaként este tábortüzet
gyújtottak.

– A kisgyerekektõl az idõsekig egész nap sokan voltunk és
mindenki jól érezte magát. A
faluban örömmel fogadtak
bennünket, több helyen ételtitalt kínáltak. Az esti Szent Mihály napi tábortûznél zenés mûsort hallgattunk meg, ami egyfajta gesztus, hogy visszavárjuk
az országból eltávozott fiataljainkat – összegzett elégedetten Gáspár Zoltánné polgármester.
Pataki Balázs
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.

Baglyok a könyvtárban
A 10. Országos Könyvtári
Napok keretében Alsónemesapátiban a közösségi ház falai
között két programot is megrendeztünk. Hosszú munka eredményeként helyére kerültek a
Krápicz Lászlóné könyvtáros
által megálmodott, általam pedig kivitelezett ötletes filc baglyok, melyek olvasóink neveivel ellátva, könyvtárunk bagolyfáinak ékét képezik.
A hét elején kis óvodásaink
nagy örömére diavetítést tar-

tottunk. A kiskakas gyémánt
fél krajcárja és Az állatkerti útmutató címû diát vetítettük. A
foglalkozás egy sorozat része is
egyben, amiben keddenként
vissza-visszavárjuk az apróságainkat, ezúttal rajzolással,
bagolyszínezéssel és baglyos
mesével fûszereztük a programot.
Szombaton többünk örömére, az Olvasóklub keretében
ültünk össze egy kötetlen beszélgetésre. Ki-ki kedvenc, meg-

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Észak-Nyugat Zala havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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A kedvenc könyvek is elõkerültek.
ragadó, élete szakaszát meghatározó könyvét hozta magával,
majd fátyolos tekintettel adta
át élményeit, amit mindanynyian õszinte lelkesedéssel hallgattunk. Több könyv is sikeresen cserélt gazdát az este folyamán. Majd zsíros kenyeres
estebéd elfogyasztása után filmvetítés következett. A nagyszá-

mú gyerek érdeklõdõnek köszönhetõen, gyermekkorom
egyik nagy kedvencét tekinthettük meg. Egy 1971-ben készült Palásthy György filmet,
Hahó, a tenger címmel. Tartalmas, élményekben gazdag délutánt tölthettünk együtt a
könyvek birodalmában.
Köcse-Galamb Beáta
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Erdei túrák, állatok, mesék, sportversenyek
Rendhagyó tanórákon vettek részt az apáti diákok

A közeli erdõ számos látnivalót tartogatott.
A TÁMOP 3.1.4.C Innováció
a Csertán-suliban címû pályázat egyik állomásaként erdei
iskolába „költöztek” az apáti iskola felsõ tagozatos gyerekei.
Az ötnapos programra így
szeptember 28 és október 2

között negyven diák utazott el
elõször a Zalaszabarra, a Zobori Kalandparkba, majd Nován a Csicsergõ Szabadidõközpontban „vertek tábort”.
– Korábban is voltunk már
erdei iskolában, de a most

MEGHÍVÓ
LAKOSSÁGI FÓRUMRA
A Zala Megyei Kormányhivatal tisztelettel meghívja Önt a KEOP
5.6.0-12-2013-0037 „A Zala Megyei Kormányhivatal épületeinek
energiahatékonysági beruházása” kiemelt projekt keretében
megrendezésre kerülõ lakossági fórumára.
Helyszín: Zala Megyei Kormányhivatal
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10. fsz. 5. terem
Idõpont: 2015.november 18., szerda 9 órától 11 óráig
Kérjük részvételi szándékát legkésõbb 2015. november 16.
napjáig jelezze e-mailben titkarsag@zalakozig.hu, vagy a
ritecz.balazs@zalakozig.hu címen, vagy a 06 92/507-750 telefonszámon.
Sok szeretettel várjuk a rendezvényre!
PROGRAM:
08:30 - 09:00 REGISZTRÁCIÓ
09:00 - 09:10 KÖSZÖNTÕ
Rigó Csaba, kormánymegbízott
Zala Megyei Kormányhivatal
09:10 - 09:20 A KEOP-5.6.0 KIEMELT PROJEKT KERETÉBEN
MEGVALÓSULÓ ENERGIAHATÉKONYSÁGI
BERUHÁZÁSOK ISMERTETÉSE
Héder Miklós, fõosztályvezetõ
Zala Megyei Kormányhivatal
09:20 - 11:00 KÉRDÉSEK - VÁLASZOK

résztvevõ korosztálynak ez
volt az elsõ ilyen foglalkozássorozat. A gyerekeknek újszerû volt, hogy más környezetben, a szabadban sajátítottak
el a tanulmányaikhoz hozzájáruló ismereteket. A diákokat
két (kor)csoportra osztottuk,
hogy megfelelõképp tudjuk
számukra átadni az információkat. Minden délután erõszakmentes kommunikációs
tréninget tartottunk, amivel a
gyerekek konfliktuskezelést,
két fél közti közvetítõ szerepet
tanultak. Figyeltünk az iskolai
foglalkozások és a szabadidõ
eltöltésének egyensúlyára, a
pedagógusok és a gyerekek is
elégedetten jöttek haza a táborból – számolt be Szabó
Katalin iskolaigazgató.
Az õszi idõszak ideális volt
arra, hogy több foglalkozást a
közeli erdõben tartsanak. A
gyerekek esti foglalkozáson
szakember felügyelete mellett
vadlesrõl szemlélték az erdõ
élõvilágát és állatnyomokat,
hangokat is beazonosítottak. A
majd' öt kilométeres barangolás nem szegte a gyerekek
kedvét, akik mind élményekkel gazdagodva tértek vissza
szállásukra. A tanulók elõbb
ismeretterjesztõ filmek segítségével ismerkedtek meg az
erdõ szintjeivel, talajával, az
avarral és a gombafajtákkal,

majd végigjárták a Vargányatanösvényt.
– Nagyon sok olyan ismeretekkel gazdagodtak, amiket
bár tanórákon már hallottak,
de most szakember segítségével a természetben is meggyõzõdhettek róluk. Az erdei iskolában a hagyományos tárgyak is megjelentek, magyar
órán az erdõvel kapcsolatos
verseket, prózákat elemezték a
gyerekek. Az erdei állatokról
mesét írtak, amit bábokkal kellett elõadniuk. A közeli tónál
vízimalmot készítettek, a víz
minõségét és élõvilágát vizsgálták. Egy ilyen tábor a szociális kompetenciák fejlesztésére is alkalmas, mert a gyerekeknek otthonuktól távol,
idegen környezetben kell illendõen viselkedni, szobájukat,
környezetüket rendben tartani
– mutatott rá a tábor eredményességére Szabó Katalin.
Érdekes programnak ígérkezett a „mezei olimpia”, ahol
a régi néphagyományokra
visszatekintõ feladatokat kaptak a versenyzõk. Megjelent a
talicska, a kukoricamorzsolás
és a libatömés imitálása. A
kincskeresés során a gyerekek
megismerkedtek a környék látnivalóival, az Activity játék is
az erdõ élõvilágához kapcsolódott.
Pataki Balázs

Kertjükbõl segítik a rászorulókat
Alsónemesapáti önkormányzata még májusban elültette és
a közmunka program keretein
belül kertjeiben folyamatosan
gondozta az Élelmiszer Lavina
nyertes pályázat által beszerzett vetõmagokat.
A korábban megtermelt
cukkinit már megízlelték az

egyes háztartásokban, most
október 8-án 1150 kilogramm
burgonyát osztottak ki a rászoruló családoknak. Az önkormányzat köszönetét fejezi ki
minden segítõnek és támogatónak, aki részt vett a program
sikeres megvalósulásában.
ana

ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10.
Telefon: (36 92) 507-700 Fax: (36 92) 507-745
E-mail: hivatal@zalakozig.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

Krumpli-betakarítás közben a közmunkás csapat.

2015. október
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Könyvtári napok Kemendolláron
SAJTÓKÖZLEMÉNY
TÁMOP - 3.1.4.C-14-2015-0189 „Innováció a Csertán
suliban” c. pályázatot az Európai Szociális Alap
11.999.810 Ft-tal támogatta. A támogatás aránya 100 %.
A megvalósítás 2015.05.16. és 2015.10.31. között zajlott.
RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ: A pályázat keretében az alsónemesapáti Csertán Sándor Általános Iskola hozzájárult
a magyar köznevelési rendszer megújításához. A megvalósított tevékenységek a nevelés-oktatás eszközeivel
együtt elõsegítették tanulóink nevelésének kiteljesítését a
test, a lélek és az értelem arányos fejlesztését, az ismeretek, készségek, képességek, jártasságok és attitûdök, az erkölcsi rend összhangjának tiszteletben tartását,
a társadalmi leszakadás megakadályozását, a tehetséggondozást. A munkaerõ-piaci sikeresség érdekében támogatta az oktatás és képzés minõségének és hatékonyságának javítását, elsõsorban az idegennyelv-tudás,
digitális írástudás, életpálya-építési, életviteli, és egészségfejlesztési készségek, környezettudatosság és aktív
állampolgárság területén. A konstrukció tovább erõsítette
az egész napos iskolai nevelés és foglalkoztatás elterjesztését.
A környezeti nevelést, környezettudatos magatartást szolgáló alábbi tanórán kívüli tevékenységek megvalósítása tevékenységi körön belül:
• 5 napos természet közeli nyári sporttábor szerveztünk.
• 5 napos erdei iskolai táborban voltunk a novai Csicsergõ Erdei Iskolában.
A digitális írástudás fejlesztése érdekében informatika szakkört szerveztünk heti rendszerességgel. Két német nyelvi
témahét segítette az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztését.
A hátrányos helyzetû gyermekek esélykülönbségeinek
kiegyenlítése az iskolában tevékenységi körön belül:
• A hátrányos helyzetû és halmozottan hátrányos
helyzetû tanulóink iskolai sikerességét elõsegítõ, befogadó
szemléletet közvetítõ differenciáló pedagógiai módszerek
alkalmazási feltételeinek megteremtése fejlesztõ eszközök
beszerzésével és a differenciált rétegmunka hatékonyságát
támogató mentorálassal.
• A hátrányos helyzetû és halmozottan hátrányos helyzetû tanulóinknak, s szüleiknek továbbtanulást segítõ és az
átmeneteket támogató interaktív elõadásokat, foglakozásokat, konzultációkat tartottunk.
Az egészségfejlesztõ iskolai programok megvalósítása
érdekében:
• 5 Egészségnapot tartottunk.
• Tanulóink a konfliktus- és agressziókezelési foglalkozások keretében ismerkedtek az erõszakmentes kommunikációval.
Két, a pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elõsegítõ
tanártovábbképzésen vett részt nevelõtestületünk. A konfliktus- és iskolai agressziókezelési problémák felismerését
és fejlesztését segítette elõ az „Erõszakmentes kommunikáció az oktatásban” c. módszertani továbbképzés. Családokkal való hatékonyabb kapcsolattartást segítette a
„Kedves Ház III.” c. módszertani továbbképzés.
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Cím: 1051 Budapest Nádor u. 32.
Email: csertan.sandor@gmail.com
www.szechenyi2020.hu

Sokakat érdekelt Kiss Gábor elõadása.
Az Országos Könyvtári Napok keretében számos program színesítette a hetet. Október 7-én szerdán babák és mamák ismerkedtek a könyvtárral, kötetlen beszélgetés folyt
arról, hogy miért fontos a mese, a gyermekkel együtt történõ meseolvasás. Szabóné Horváth Márta védõnõ közremûködésével, egy tartalmas délelõttöt töltöttünk el közös meseolvasással, játékkal, beszélgetéssel. Délután 17 órakor folytatódott a programsorozat, ahol
négy lelkes fiatal vívta meg csatáját a sakktáblákon. 18 órától
Kiss Gábor, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója tartott elõadást az 1940ben lezajlott erdélyi bevonulásról, annak zalai vonatkozásáról. Archív felvételeken keresztül tekinthettünk vissza a történelem ezen idõszakára.

Október 9-én, pénteken 17
órától „Könyvtármozi” várta az
érdeklõdõket, a „Szent Péter
esernyõje” címû régi magyar
filmet néztünk meg. Ezt a fajta
mozizást havonta szeretnénk
megismételni.
Október 11-én vasárnap
délután gyermek- és felnõtt
programmal egyaránt vártuk
az érdeklõdõket. A gyerekekkel közös meseolvasással, vidám bábozással és társasjátékkal telt a délután. A felnõttek sem unatkoztak, vetélkedõ keretében verseket
kellett felismerni, valamint
mesét kellett kitalálni. A közös, vidám activity játék egy
kicsit kizökkentett mindenkit
a monoton hétköznapokból. A
fenti napokon helytörténet
vándorkiállítás is megtekinthetõ volt.
Szabóné Baján Erzsébet

www.zalatajkiado.hu
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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!
Felnõtt belépõ: 1 600 Ft
Gyermek belépõ (0-14 éves korig):
Hétfõtõl - péntekig: INGYENES!
Hétvégén és ünnepnapokon: 800 Ft
Kombinált belépõ (minden medence + szaunavilág): 2 500 Ft

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
Tel: 0692/351-320

FELHÍVÁS
A Magyar Állam tulajdonában lévõ 3 hektár fölötti földterületek
árverés útján történõ értékesítése Zala megyében
Felhívjuk a Tisztelt Állampolgárok figyelmét, hogy a Magyar
Állam tulajdonában lévõ 3 hektár fölötti földterületek árverés
útján történõ értékesítése Zala megyében 2015. november 23-án
kezdõdik.
Az árverésekre két helyszínen kerül sor, Zalaegerszegen a
Mártírok útja 35-39. szám alatt, míg Nagykanizsán az Erzsébet
tér 1. szám alatt (Vasemberház).
Az árverési hirdetmények mindkét árverési helyszínen, a
Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet honlapján (www.nfa.hu), a
Zala Megyei Kormányhivatal honlapján (www.kormanyhivatal.
hu/hu/zala/hirdetmenyek), az árveréssel érintett földrészlet fekvése szerinti településen és a www.foldarveres.hu oldalon is
megtekinthetõek.
Az árverésen történõ részvétel egyik feltétele a földrészlet
tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerzési képesség
fennállásáról kiállított hatósági bizonyítvány, melyet kérelem
alapján a Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatali Fõosztálya
(Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) állít ki. Szintén a részvétel
egyik feltétele a mezõgazdasági üzemközpont tekintetében a
földmûvesek, a mezõgazdasági termelõszövetkezetek és a mezõgazdasági üzemközpontok nyilvántartása alapján kiállított
igazolás megléte, melyet a járási hivatalok földhivatali osztályainál kérelmezhetnek.
Az árveréssel kapcsolatos egyéb tudnivalókról, a részvétel
szabályairól a Földhivatali Fõosztály munkatársainál, illetve
valamennyi járási hivatal földhivatali osztályánál érdeklõdhetnek.
Zala Megyei Kormányhivatal

