XVI. évfolyam 11. szám
2015. november
Kistérségi havilap

Nem veszít a népszerûségébõl
Kistérségi vers- és mesemondó verseny
– Csak az elismerés hangján szólhatok errõl a kezdeményezésrõl. Immár 15 éve rendezik meg ezt a seregszemlét,
s egyáltalán nem látszanak rajta a kifulladás jelei. Dicséret az
önkormányzatoknak, hogy minden résztvevõnek ajándékkönyvvel kedveskednek. Ugyancsak

elismerés jár az óvodáknak, az
iskoláknak, a szülõknek azért,
hogy ilyen nagy létszámmal
vesznek részt a seregszemlén a
fiatalok. Verseket, meséket tanulnak, majd adnak elõ, közönség elõtt lépnek fel, s ezek
fontos nevelési szempontok. A
(Folytatás a 2. oldalon)

Emlékezés a hõsi halottakra
Ismét nagy sikere volt a rendezvénynek.
November 14-én Alibánfán
rendezték meg a kistérségi
vers- és mesemondó versenyt,
amelyen 78 szereplõ lépett
színpadra. A résztvevõket életkoruk alapján két csoportra

osztották, értelemszerûen két
zsûri bírálta el teljesítményüket.
A szakmai tapasztalatokról
Kiss Gábort, a Deák Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár
igazgatóját kérdeztük.

Élményszámba ment Vikár Tibor történész elõadása.
Több mint 100 évvel az
események után, november
11-én a vöcköndi kultúrházban nagy érdeklõdés mellett
kezdõdött Vikár Tibor történész elõadása. A kutatásai so-

rán begyûjtött tárgyi emlékek
kiállításával és kivetítésével
színvonalas tájékoztatást kaptunk. A fiataloknak és gyerekeknek nagy élmény volt, az
(Folytatás a 2. oldalon)

Karácsonyfa
nagy választékban eladó:
Pókaszepetk, Petõfi S. u. 101.
Elõre kiválaszthatja,
névvel ellátjuk,
érkezésekor kivágjuk.
Érdeklõdni: 92/692-478
06-30/858-4327
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Nem veszít a népszerûségébõl
Kistérségi vers- és mesemondó verseny
(Folytatás az 1. oldalról)
szereplõk többsége színvonalas produkcióval szórakoztatta
a közönséget – összegzett Kiss
Gábor.
A kistérségi vers- és mesemondó verseny dobogósai:
Óvodai vers: 1. Németh Jázmin (Alibánfa), 2. Molnár Kamilla (Zalaszentiván), 3. Szigeti
Eurico (Zalaszentiván). Különdíj: Ádám Gabriella (Zalaszentiván). Óvodás mese: 1. Petrik
Bernát (Zalaszentiván), 2. Nyári Lilien (Pakod), 3. Selek Réka
(Egervár).
Alsós tagozatos mese. 1-2.
o.: 1. Antal Patrik (Nagypáli),
2. Salánki Sára (Nagypáli), 3.
Peti Soma (Alibánfa). Külön-

díj: Varga Márk Noel (Zalaszentiván).
Alsós tagozatos vers. 1-2. o.:
1. Süle Zsolt (Zalaszentiván), 2.
Csák Kristóf (Alibánfa), 3. Kósi
Kornél (Zalaszentiván). Alsó
tagozatos mese. 3-4. o.: 1. Olasz
Dávid (Alibánfa), 2. Miklós Péter (Lakhegy), 3. Tóth Dorina
(Zalaszentlõrinc). Felsõ tagozatos mese: 1. Szücs Panna (Zalaszentiván), 2. Tóth Zsombor
(Zalaszentiván), 3. Herczeg
Vivien (Alibánfa).
Felsõ tagozatos vers: 1. Sövegjártó Blanka (Zalaszentiván), 2.
Nyakas Fanni (Kemendollár),
3. Valgyai Zsófia Dorina (Kispáli).
Ifjúsági kategória: 1. Szalai
Bianka (Pókaszepetk).

Egyesületek és alapítványok figyelem!
A Polgári Törvénykönyvrõl
(Ptk.) szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésekor, vagyis
2014. március 15-én a nyilvántartásba bejegyzett, illetve bejegyzés alatt álló civil szervezetek a törvény hatálybalépését követõ elsõ létesítõ okirat
módosítással egyidejûleg – de
legkésõbb 2016. március 15.
napjáig – kötelesek a létesítõ
okiratuknak mindazon rendelkezéseit felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, amelyek nem felelnek meg a hatályos Ptk. szabályainak.
A civil szervezetek nyilvántartásba vételét és a nyilvántartás vezetését a bíróság, megyénkben a Zalaegerszegi Törvényszék végzi. A Zalában a
nyilvántartott civil szervezet
közül mintegy 500 már módosította 2014. március 15-ét követõen létesítõ okiratát, eleget
téve az új Ptk. elõírásainak. A
változásbejegyzési eljárás kezdeményezése, vagyis a létesítõ
okirat módosítására vonatkozó
kötelezettség így jelenleg mintegy 1850 zalai civil szervezetet
– egyesületet (sportegyesületet, szövetséget, klubot, vadásztársaságot, polgárõrséget
stb.), alapítványt – érint. Ezek
a szervezetek 2016. március
15-ét követõen a korábbi jogszabályoknak megfelelõ alapszabállyal nem mûködhetnek
jogszerûen.
További részletes információk:

Dr. Beznicza Árpád sajtószóvivõ Zalaegerszegi Törvényszék bezniczaa@zalaegerszegit.
birosag.hu
Zala Megyei Civil Információs Centrum (Zalaegerszeg,
Kossuth Lajos út 47-51.; Telefon: 92/310-384; e-mail:
info@zalacivil.hu).

Értékel az egyik zsûri.

Emlékezés a hõsi halottakra
(Folytatás az 1. oldalról)
idõs generáció számára pedig
megelevenedtek az elõdöktõl
kapott elbeszélések, emlékek.
Az elõadást követõen fáklyákkal, gyertyákkal vonultunk
az I. világháborús emlékmûhöz, melyet 1992-ben, a néhai
polgármester, Rohonczi Zoltán állíttatott. A Himnusz közös éneklése után a község
idõs szülöttei olvasták fel megemlékezésüket. Nagyon megható és szép pillanat volt. Cseh
Tamás „Nem látlak én téged
többé…” címû katona dala alatt

felolvastuk a vöcköndi veszteséglistát és Dóber Tamás polgármester koszorúzással rótta
le tiszteletét az elesettek elõtt.
A Szózat közös eléneklése
után még elmerengtünk a
gyertyák fényében gyönyörûen megvilágított emlékhelyünkön. Köszönjük a kedves
falubeliek közremûködését a gyönyörû, méltó megemlékezéshez,
a késõbbiekben szeretnénk minden évben hagyományosan
tisztelegni a hõsök elõtt.
Lukács Lászlóné Zsuzsa
NMI közösségi munkás

Társulási ülés Nagypáliban
November 4-én tartotta soron következõ ülését (képünkön) az Észak-Nyugat Zalai
Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzatok Társulása Nagypáli Idegenforgalmi Központjában. A megjelent polgármestereket Köcse Tibor, a társulás
elnöke köszöntötte.
Az eseményre négy napirendi pontot tûztek ki. Elsõként az elnök számolt be az
elmúlt idõszak eseményeirõl.
Nagypáli a falumegújítási mozgalom miatt elkészítette a község kisfilmjét, amiben láthatók
az eddig megvalósult tervek,
létesítmények és a csodás környezet is. Köcse Tibor elmondta, büszke arra, hogy az egyesületük a legstabilabban mûködõ a megyében és kihangsúlyozta, hogy érdemes tagnak
lenni, hiszen plusz információkkal segíthetik egymás munkáját és nem utolsó sorban a
jövõre tekintettel a pályáza-

ti feltételeknél is
plusz pontot jelenthet.
A
találkozón
szó esett a költségvetésrõl is. A társulás
háromnegyed éves bevétele realizálódott. Az
elõterjesztett változásokat a tagok
egybehangzóan elfogadták.
A továbbiakban az ülésen
fõszerepet kapott az Alibánfán
megrendezésre kerülõ kistérségi vers- és mesemondó verseny. (Az idõközben lezajlott
eseményrõl az 1. és 2. oldalon
olvashatnak – a szerk.)
Utolsó témaként a közvilágítás korszerûsítésérõl esett
szó. Nagypáli polgármestere
tapasztalatai alapján ismertette a LED technológia elõnyeit.
Elmondása szerint a beruházás
hat év alatt térül meg, miután

a települések áramszámlája
akár felére is csökkenhet. Ez a
módszer mindamellett, hogy
költségkímélõ az önkormányzatok kasszájára tekintettel,
még szép, dizájnos és praktikus is.
A társulás tagjainak találkozója eredményes volt. A jövõre
tekintettel elõreláthatólag két
új falu kíván csatlakozni hozzájuk, Hegyhátszentpéter és
Gyõrvár.
Fitos Veronika
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Az elsõ világháborúra emlékeztek Kemendolláron

Méltó módon emlékeztek.
November 11.-e az elsõ világháború befejezésének az
emléknapja. A hõsök tiszteletére Kemendolláron is mindkét falurészben megemlékezéseket tartottunk. Nekünk, kései utódoknak feladata az emlékek megõrzése, a hagyományok tisztelete és ápolása. Katonáink közül, akik a harctéren vesztették életüket, sokan tömegsírokban nyugszanak és nagyszüleink, dédszüleink, ükszüleink megérdem-

lik azt, hogy 100 év távlatából
is emlékezzünk rájuk. A háborút követõen, az 1924-es törvény értelmében lehetõségéhez mérten Kemendollár is
emlékeket állított az odaveszett
katonák tiszteletére. Hársfákat
ültettek az iskolák kertjébe és
minden fa elõtt egy kis tábla
jelezte kinek az emlékét õrzi.
Sajnos a kis táblák már csak az
idõsek emlékeiben élnek, de
néhány fa alatt még ma is árnyékot lelhetünk.

Az ollári hõsi emlékmûnél
és a kemendi haranglábnál –
ahol márványtáblán aranyozott
betûkkel jelzik a hõsi halottak
névsorát – szép számmal összegyûltek az emlékezni vágyók,
és ünnepi mûsor keretében
leróhatták tiszteletüket. Németh László polgármester
megnyitóját követõen az NMI
munkatársa, Némethné Kovács
Eszter foglalta össze a falubeli
idõsek emlékeit, elmeséléseit.
Többek között kiderült, hogy
Pereszteginé Veladics Bözsi
néni családja a mai napig õrzi
azt az órát, melyet Veladics János, hõsi halált halt szerettük a
frontról küldött haza bajtársával. Az ilyen és ehhez hasonló emlékek teszik teljesebbé az ilyen napokat. Nem csak
azokra emlékeztek, akik a csatatereken vesztették életüket,
hanem azokra a katonákra,
akik hõsiesen szolgáltak, túlélve a háború borzalmait és
sokszor a hadifogságot is.
Gyakran sebesülve, megrokkanva térhettek csak haza szeretteikhez és hátralévõ életük
során viselték az átélt borzalmak nyomait. Emlékeztek az

itthon maradt szülõkre, özvegyekre és árvákra is, akik hiába
várták, már soha nem láthatták
viszont szerettüket…
Az összegyûjtött katonaképekbõl az emlékmûveknél kis
tárlatot láthattak az egybegyûltek. A helyi asszonyokból
álló Hóvirág Dalkör katonadalai tovább fokozták a megemlékezés emelkedett hangulatát.
A hõsi halált halt katonák neveit levente korú fiúk olvasták
fel felváltva, ezt követõen pedig az asszonyok elõadásában
hallhattuk az ismert katonadalt: „Nem látlak én téged többé, soha-soha sem...” A koszorúzást követõen mindenki egyegy szál gyertyával vagy mécsessel tisztelgett a hõsök emléke elõtt.
Az elesettek emlékének
megõrzése emlékmûveik, emléktábláik, a hõsi temetõk
gondozása erkölcsi kötelességünk, mert hõsöknek szóló tisztelgés üzenet az emlékezésrõl a megbékélésrõl és
a jövõrõl. Nyugodjanak békében!
Némethné Kovács Eszter
NMI közösségi munkása

Nyugdíjasokat köszöntöttek Egerváron
Uram! Ma lettem 80 éves.
Túl gyorsan múltak el az évek.
Oly sokat szeretnék még tenni,
úgy szeretnék nyolcvanegy
lenni. Habár kis tervem még
lenne, igaz több idõt igényelne, s egy év nem lenne elegendõ, add, hogy legyek nyolcvankettõ… – szólt a keresztény
Alkudozás Horváthné Bencze
Irén tolmácsolásában Egerváron, a nyugdíjasok köszöntésére szervezett programon. A
több éves hagyományra visszatekintõ rendezvényt november 7-én az iskola tornatermében tartották, ahol tartalmas
mûsorral várták a vendégeket.
A papákat, mamákat a legkisebbek, azaz az ovisok is
megmosolyogtatták, a negyedik osztályosok pedig a Kiskondás történetét adták elõ.
Balázs Henrietta közkedvelt

dalokkal, Csatárból Borbély
Helén operett slágerekkel szórakoztatott és élõzenés kísérettel érkezett a Csatári Pávakör
Egyesület. A megjelentek között idén is tombolasorsolással
osztottak ki értékes ajándékokat, a hangulatról ifj. Luif Ferenc gondoskodott.
– Akik most idõsek, nagyon
sokáig a település aktív lakosai
voltak, és sokan ma is sokat
tesznek közösségükért. Nagyon
sokat tanulhatunk tõlük, nekik
már olyan tapasztalatuk van,
amirõl mi még csak álmodhatunk. Minden elismerésünk az
övüké! Az egész önkormányzat
és a falu apraja-nagyja lelkesen
készült az eseményre, idén az
étkezésrõl is magunk gondoskodtunk, disznótoros vacsorával kedveskedtünk a nyugdíjasoknak. Nem csak a mai na-

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

Az ovisok megmosolyogtatták, tapsra ragadtatták a vendégeket.
pon gondoskodunk róluk,
minden rendezvényünk nekik
is szól – összegzett Gyerkó
Gábor polgármester.
Az önkormányzat a Támasz Alapszolgáltatási Intézmény segítségével igyekszik
gondoskodni az otthonukban
ellátásra szorulókon. A település lakosságszámából adódóan
nem alkalmazhat falugondnokot, így a rászorulókat az ön-

kormányzat alkalmazottai segítik. A település rangidõse Bános Gyuláné, aki idén már 96.
születésnapját ünnepelte. Egerváron a lakosság egynegyedét
teszik ki a nyugdíjasok, akiket
az ünnepek elõtt szaloncukorral is megajándékoznak.
Pataki Balázs
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
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Emberi értékek, életbölcsesség, tapasztalat, példamutatás
Nyugdíjasokat köszöntöttek Alsónemesapátiban

Nagy tapsot kapott az iskolások színdarabja.
A faluban sokaknak már az
egész hét a készülõdés jegyében telt, így november 7-én
feldíszített faluház és finom
étkek várták Alsónemesapáti
nyugdíjasait. A nagyterem zsúfolásig megtelt, ahol elõbb Pereszteginé Cziráki Katalin
polgármester köszöntötte a
vendégeket:
– Ismét eltelt egy év, és közösen tekintünk vissza az eddigi évtizedekre, melyeknek
megvoltak a saját csodáik. Nem
volt könnyû az életkezdés, csa-

ládalapítás, gyermekek nevelése és önálló életük megkezdésének támogatása. Korunkat
ne a naptár számlálja, hanem a
lelkünk mutassa meg, hogy
mennyinek érezzük magunkat.
Furcsa az ember: húsz éves
koromban a negyven évest
már öregnek gondoltam, aztán
ahogy teltek-múltak az évek, ez
az idõpont kitolódott a hetvenesekre, nyolcvanasokra, kilencvenesekre. Sokakon semmit sem változtat az idõ: szemükbõl szeretet, arcukról mo-

soly, lelkükbõl bölcsesség és
kedvesség árad, ami fiatalon
tartja õket. Nem számít az õsz
haj, a ráncok. Köszönjük az
emberi értékeket, az életbölcsességet, tapasztalatokat, a
példamutatást, amelyet átadtak nekünk. Hálásak vagyunk
féltésükért, gondoskodásukért,
fáradozásukért, kívánjuk, hogy
családjuk szeretete ragyogja be
hétköznapjaikat és ünnepeiket
– szólt a jelenlévõkhöz a polgármesteri beszéd, melyet Márai Sándor Ajándék címû versének sorai zártak.
A beszédet követõen külön
köszöntötték a falu legidõsebb
lakóját, a 93 éves Halász Ilona
nénit. A születésnapos nyugdíjasok közül is meglepõdtek
néhányan, amikor az ünnepségen egy-egy apróbb ajándékkal lepték meg õket. A kulturális mûsorban elõbb a Maci
Óvoda apróságai léptek színpadra, majd a Csertán Sándor
Általános Iskola tanulói A
pletykás asszonyok címû mesét adták elõ. A Deák Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár támogatásával megvalósuló rendezvényen meglepetés mûsor-

számként Merics Nikolett szólaltatta meg a sokak által mármár elfeledett sanzonokat, slágereket.
– Nagyon örülünk, hogy
ennyi embert sikerült erre az
alkalomra meghívni. Régóta
kiemelkedõ hagyomány, szép
gesztus
Alsónemesapátiban,
hogy õsszel összehívjuk a falu
nyugdíjasait. Kiváló alkalom
mindez a közös beszélgetésekre, s mellette javaslatként elmondhatják, hogy a településsel kapcsolatos észrevételeiket
is. „Megfiatalodott” a vendégek köre, hiszen arra összpontosítottunk, hogy akik a munkás évek után már a megérdemelt nyugdíjas éveiket töltik, azok mind itt legyenek velünk – tette hozzá Pereszteginé Cziráki Katalin, aki elmondta, hogy a héten már fõzéssel,
sütéssel készültek az összejövetelre, melyrõl a vendégek
a Bodza tanya levendulás illatpárnájával, teakészítményekkel tértek haza.
Pataki Balázs
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.

Könyvtári szakemberek látogatása
„A könyvtárellátási szolgáltató rendszer hatékony mûködtetése és a szolgáltatás
Népszerûsítése” címmel mûhelynapokat tartott a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2015. november 11-12-én a
megyeszékhelyen. A kétnapos
programon az ország különbözõ intézményeibõl érkezett
szakemberek osztották meg
egymással tapasztalataikat, számoltak be fejlesztési elképzeléseikrõl. A könyvtári szolgáltató rendszerben a megye települései több millió forintot
költhettek dokumentum beszerzésre, és több száz rendezvény is segítette a szolgáltató
helyek fejlesztését.
A szakmai konferenciát Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere és Kiss Gábor, a
DFMVK igazgatója köszöntötte.
A szakmai konferencia második napján szakmai mûhelytalálkozóra került sor három
településen. Elsõ alkalommal

Egervárra látogattak el, ahol
Gyerkó Gábor polgármester
adott sokszínû információkat
a község többfunkciós szolgáltató tér kialakításának körülményeirõl.
Köcse Tibor, Nagypáli polgármestere a lakópark bejáratánál fogadta a szakmai konferencián résztvevõkkel érkezõ
autóbuszt, majd egy buszos
falunézés keretében bemutatta a megvalósult fejlesztéseket,
a napelem telepet, az idegenforgalmi központot, a rózsakertet, a helyi termékfeldolgozó üzemet, az ÖKO völgy
érdekességeit. A helyi termék
kiállító tér épületében helyi
termelõk által készített termékekbõl, borkóstolásra invitálták a vendégeket. Utolsó állomás a település központja volt,
ahol megnézték az IKSZT-ben
mûködõ megújult könyvtárat.
Az épület nagytermében egy
kis tízóraival lepték meg a
szakembereket, ez idõ alatt a
Nagypáliról készült legújabb

Nagypálit is felkeresték…
filmet is megtekinthették a
résztvevõk. Végül helyi ajándékcsomagot adott át Kiss Gábor a DFMVK igazgatója és
Köcse Tibor polgármester a
minisztériumi delegáció tagjainak, valamint minden résztve-

võ Nagypáli címerrel díszített
hûtõ mágnest kapott.
A vendégeknek nagyon tetszett, amit Nagypáliban láthattak, hallhattak, örültek az erre
az alkalomra készített ajándékoknak.

5

Észak-Nyugat Zala

2015. november

Változik Nagypáli ivóvíz-szolgáltatási rendszere
Ebben az évben a kormány
intézkedései hatására átalakult
a vízi közmû szolgáltatási
rendszer. A megfelelõ gazdasági nagyságrendet nem képviselõ vizi közmû szolgáltatók
kénytelenek voltak megszûnni
vagy beolvadni a nagyobb, általában regionális méretû társaságokba. Ez az átalakítás
érintette Nagypálit is, hiszen a
15 éve jól mûködõ vizi közmû
rendszerüket üzemeltetõ Aquazala Kft. beolvadt a Zalavíz
Zrt. szolgáltatói egységébe.
A Zalavíz, mint szolgáltató,
a gazdaságos mûködést és fej-

lesztést, valamint a központi
árszabályozás feltételeit saját
gazdasági programja alapján
úgy tudja hatékonyan mûködtetni, hogy a hozzá csatlakozott településeken is a központi vízrendszerérõl biztosítja a
jó minõségû ivóvizet.
A rendszer csatlakoztatási
átalakítására Becsvölgye térségében befejezõdõ munkák
után október november hónapban kerül sor Nagypáliban.
Az átalakítási munkálatok közül megtörténtek a fõvezetékek átkötései, a lakóligetben
elkészült egy nyomáscsökken-

Újra járható a híd
A 2015. év tavaszi idõjárási
eseményei között említhetjük
azt az éjszakából hajnalig tartó
felhõszakadást, amelynek következtében Nagypáliban számos súlyos kár keletkezett. A
Nagypáli-patak ugyan nem a
világ legnagyobb kiszáradó folyói közé tartozik, de esõhiányos idõszakban szinte semmi
nem csordogál medrében, míg
egy nagyobb esõzés, felhõszakadás következtében több méter magas vízoszlop vonul le a
mederben és önti el a mélyebb
területeket.
Az 1994-ben épült Mátyás
király utcában készült híd is
áldozatává vált a hömpölygõ
áradatnak. A szemmel látható
károkat felmérve, amelyet a
vihar okozott, fordultak vis
maior támogatásért a felügyeleti szervekhez. A katasztrófavédelem illetékesével a helyszíni bejárás megtörtént, majd
májusban benyújtásra került a
vis maior pályázat, a nyár kö-

zepén megérkezett a pozitív
támogatási határozat, az elõkészítést követõen megkezdõdtek a bontási munkálatok,
majd a fokozatos újjáépítés.
Nagyobb áteresztõ képességû mûtárgyat képzeltek a
megváltozott idõjárási viszonyok miatt, de a vis maior támogatás nem tette ezt lehetõvé. Ezért egy olyan stratégiát alakítottak ki, hogy a patak mûtárgyak elõtti felsõ szakaszán mûveletlen területeket
átalakítással vízvisszatartó tározókat alakítanak ki. Ezzel
ökológiailag is visszatértek, a
20 évvel ezelõtti mederrendezés elõtti állapotokhoz, talán
van esély arra, hogy az akkori
élõvilág is újra kialakulhat.
20 évvel ezelõtt a tisztavizû
csörgedezõ Nagypáli patak
partján sütkérezõ tarajos gõtéket, mocsári teknõsöket is
lehetett látni, békák kórusától
volt hangos nyári estéken a
nádas.

Az átalakítás érintette Nagypálit is.
tõ egység, jelenleg folyik a
tûzcsapok ellenõrzése, hátralévõ feladat még az egyedi mérõhelyek nyomáscsökkentõinek felszerelése.
A gerincvezetékek szivacsos lemosását illetõen november vége körül Kispáli-Nagypáli nyomóvezetéken már
megfordul a víz áramlási iránya, az eddigi Nagypáli irányából Kispáliba folyó víz helyett Kiskutas-Nagypáli gerincvezetéken zalaegerszegi víz
fog folyni.
Természetesen a fizikai átalakítás idõnként jelent némi
rövid idõszakú vízhiányt, de a
szakemberek szerint ez a
jövõben már nem várható.
Bizonyára sokak számára
felvetõdik a kérdés: mi lesz a
sorsa az eddig mûködtetett

nagypáli vízmûnek. E tekintetben az önkormányzat vezetése
kikérte a megfelelõ szakemberek véleményét, amely szerinte két alternatíva létezik a jövõre nézve, az egyik szerint
teljes egészében megszüntetni
technikailag is az objektumot,
így az értéke nullára íródna és
vízvételezési lehetõség sem
lenne. A másik lehetõség: megtartani a rendszer mûködõképességét úgy, hogy elsõdlegesen minimális hasznosítását
tervezik, a vizi közmû területét
és annak karbantartását a
nagypáli tûzoltó egyesület szervezetére bízzák. További hasznosításra és esetleges helyi
gazdasági fejlesztési célokra
vannak kidolgozásra váró elképzelések Köcse Tibor polgármester tarsolyában.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
Fokozatosan történt az újjáépítés.
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Szakítani a háztáji nacionalizmussal
Beszélgetés Balaicz Zoltánnal, Zalaegerszeg polgármesterével

Balaicz Zoltán: – Keresnünk kell a hatékony együttmûködési
lehetõségeket.
Az utóbbi idõben látványosan megélénkültek Zalaegerszeg és a környezõ települések
közötti kapcsolatok. Errõl beszélgettünk Balaicz Zoltánnal, a megyeszékhely polgármesterével.
– Ha Zalaegerszeg önkormányzata csak a városra hagyatkozik, akkor hibát követ el
– szögezi le Balaicz Zoltán. –
Zalaegerszeg akkor alkot egy
lüktetõ közösséget, ha annak
tagjai a környezõ települések
itt dolgozó, a színházat látogató, a sportrendezvényeken

az egerszegi színekért szorító,
az itteni infrastruktúrát használó polgárai is. Ha Zalaegerszegre gondolunk, az nem
csak a 60 ezer városi polgárt
jelenti, hanem a környezetében élõ mintegy 40 ezer embert is. Zalaegerszegnek szakítani kell háztáji nacionalizmusával, azzal, hogy csak kizárólag saját polgáraival törõdik.
– Mit tettek ennek érdekében?
– Számos Egerszeg környéki település polgármesterével
tárgyaltam az elmúlt idõben,

egyeztettünk az együttmûködésrõl. Mivel a 2020-ig tartó
európai uniós fejlesztési idõszakban Zalaegerszeg és a környezõ települések más fejlesztési forrást használhatnak fel,
ezért keresnünk kell a hatékony együttmûködési lehetõségeket.
– Melyek ezek?
– Például a gazdasági együttmûködés.
– Mondana erre konkrét
példát!
– Az északi ipari parknál lehetséges az együttmûködés
Zalaszentivánnal, ami egy ipari
vágány létesítését is jelentené.
Szinte minden település ese-

tében adódik a kerékpárút
bekötése. Mivel a környezõ
települések lakói nagyrészt Zalaegerszegen dolgoznak, rendkívül fontos 2 500 új munkahely teremtése. Nagyon lényeges a kulturális együttmûködés, ennek keretében már van
egy konkrét szerzõdés is Egervár önkormányzatával, hiszen
Egerszeg 2,5 millió forinttal
járul hozzá a nyári színházi
estékhez. A következõ, s egyben nagyon fontos terület a
turizmus. Úgy vélem, hogy
sikeres pályázatokat tudunk
majd közösen benyújtani ezen
a téren.
E.E.

Sportbarátoknak karácsonyra!
A Zalatáj Kiadó korábbi, a zalai sportsikereket
feldolgozó kötetei ismét kaphatók.
Íme ajánlataink:
Bajnokcsapat: A ZTE 1968-ban NB II-ben
aranyérmet szerzett csapatának sikerét örökítette
300 Ft
meg a kiadvány.
Megkoronázva: A könyv a ZTE 2002-ben bajnokságot nyert NB I-es csapatának sikersorozatát
1 000 Ft
idézi fel.
ZTE-mozaikok: Emlékezés az elõdökre. A patinás klub egykori szakosztályainak kiválóságai emlé800 Ft
keznek a sikerekre.
A nagy csapat I-II.: A ZTE férfi kosárlabda-csapatának elsõ és második bajnoki címére emlé800 Ft
kezünk.
A nagy csapat - 10 év múlva: Hogyan emlékeznek az 1988-as bajnokcsapat tagjai 10 év eltelté800 Ft
vel az aranyéremre?

Sporton kívül is van ajánlat!
Egy rendszerváltás karikatúrái:
Farkas László kötete a rendszerváltásnak nevezett átalakulást veszi górcsõ alá sajátos iróniával.
1 000 Ft
„Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - a fogyasztók érdekében”

www.zalatajkiado.hu

Égi per: „A huszadik század drámája” – írták róla Nyugaton. A rendszerváltás után 13 évvel jelenhetett csak meg Magyarországon a Zalatáj Kiadó
jóvoltából.
800 Ft
Könyveink megrendelhetõk:
92/596-936, 30/378-4465,
zalataj@zelkanet.hu, zalatajkiado@gmail.com.
Munkanapokon megvásárolhatók a szerkesztõségben:
Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B., 9-15 óráig.
Elõzetes egyeztetés esetén házhoz is szállítjuk!

2015. november
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Állampolgári jog az egészséges ivóvízhez jutás

mxm lakberendezés rovata

Befejezõdött a 4,4 milliárd forintos ivóvíz-minõség javító projekt

Egy rendkívül fontos beruházás ünnepélyes pillanata: megtörténik a szalagátvágás.
Befejezõdött „A Zalavíz Zrt.
szolgáltatási területén lévõ
településeinek ivóvízminõség
javítása és vízellátás fejlesztése” címû projekt. Az emberi
fogyasztásra szánt ivóvíz minõségérõl az Európai Unió Tanácsának irányelve és Kormányrendelet rendelkezik. A
rendelet rögzíti az ivóvíz minõségére vonatkozó követelményeket.
A milejszegi, a becsvölgyei
és a bagodi ivóvízmûvekhez
tartozó települések, így Bagod, Becsvölgye, Boncodfölde,
Csonkahegyhát, Dobronhegy,
Hagyárosbörönd, Kávás, Kustánszeg, Milejszeg, Németfalu,
Pálfiszeg, Zalaboldogfa, Zalaszentgyörgy ivóvízének arzéntartalma korábban meghaladta
a rendeletben elõírt határértéket. A három vízmû vízbázisa
nem volt megfelelõ sem minõségi, sem mennyiségi szempontból, e vízbázisokról a települések egészséges ivóvízzel
történõ hosszú távú ellátása
nem volt biztosítható.
A 4,4 milliárd forintos fejlesztés célja a szennyezõ anyagok koncentrációjának határérték alá csökkentése volt, vagyis az ivóvíz-minõségi jogszabály követelményeinek teljesítése. A projekt keretében megépült Zalaegerszegen a Nyugati Vízmû, ezzel kiváltották a
magas arzéntartalmú milejszegi, becsvölgyei és bagodi kutakból történõ kitermelést. A
regionális megoldással a vízminõségi problémákkal küszködõ települések jobb minõségû és szabad kapacitással
rendelkezõ zalaegerszegi vízbázisról kerülnek ezentúl ellátásra. A projekt keretében
lehetõség nyílt az eddig el
nem látott területek ivóvízellátásba történõ bekapcsolására,
továbbá hálózati rekonstrukciós munkák elvégzésére is,

figyelembe véve annak gazdaságos kiépíthetõségét és üzemeltethetõségét.
Arzén, vas- és mangánmentes, egyszóval egészséges ivóvíz – ez az eredménye a Zalavíz Zrt. szolgáltatási területén
végrehajtott
beruházásnak.
Szabó Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztés- és
klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelõs államtitkára elmondta,
hogy hazánk az uniós csatlakozáskor kötelezettségeket vállalt az ivóvíz minõségének javítása és a csatornafejlesztések
terén. Mindez egybevág a kormány gondolkodásmódjával, a
magyar alaptörvény is kimondja, állampolgári jog az egészséges ivóvízhez való hozzájutás.
Mint fogalmazott, a zalaegerszegi beruházás éppen ezért
jelentõs a megyeszékhely és a

többi érintett település számára.
Vigh László országgyûlési
képviselõ az ivóvíz megbecsülésére, a környezet védelmére
hívta fel a figyelmet. Mint
mondta, a világ számos pontján az ivóvíz ára a benzinével
egyenlõ, miközben mi pazarolunk, öntözésre használjuk az
ivóvizet. Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere a projekt legfõbb üzenetének a megyeszékhely és a projektben
érintett 15 település összefogását tartja. Kiemelte, Zalaegerszeg térségben gondolkodik. A
jövõben is olyan fejlesztéseket
kíván megvalósítani a környékbeli településekkel, amelyben
össze tudják kapcsolni a programokat.
Bali Zoltán, az önkormányzati társulás elnöke elmondta:
Milejszeg, Becsvölgye és Bagod kútjaiból magas arzéntartalom miatt nem tudtak
egészséges ivóvizet biztosítani
az innen ellátott településeknek. A beruházás során Zalaboldogfán két víztárolót, Csonkahegyháton egy új víztornyot is létesítettek, és 70 kilométernyi vízvezeték-hálózatot építettek meg. A nyugati
vízmûtelep új tisztítómûve
biztosítja, hogy minden település immár egészséges ivóvizet kapjon.
Zalaegerszeg nyugati részét
is érinti a beruházás, a Vizslaparkot, a Landorhegyet, a
Kertvárost és a tõlük nyugatra
esõ városrészeket.

Balaicz Zoltán zalaegerszegi polgármester szerint a projekt
legfõbb üzenete a megyeszékhely és az érintett 15 település
összefogása.

Fõzni jó!
Á…, ne foglalkozz vele…
A karácsony elõtti készülõdés nem csak a vásárlásról
szól. Ilyenkor rengeteg ismerõssel össze lehet futni
és bármennyire rohannánk,
mégis megállunk a rég nem
látott barátokkal pár szót
váltani. Így futottam össze
Istvánnal egy áruház parkolójában.
Beszélgetés közben látom, hogy István autóján bekapcsolva maradt a lámpa.
Gondoltam szólok neki, nehogy lemerüljön az akksija,
mert akkor nem fog tovább
rohanni, intézni a dolgait. Õ
az autó felé pillantva egy
laza mozdulattal mondta: –
Á…, ne foglalkozz vele! Beszélgetünk tovább.
Nem értettem a helyzetet, mert Istvánt elég aprólékos, minden részletre odafigyelõ ügyfélnek ismertem
meg. Mint sokan, õ sem szerette, ha valami nem mûködik tökéletesen. Ezért a
konyhájuk tervét elég alaposan átnézte. Nagy segítség
volt számára, hogy a látványterveken minden részletet
jól lehetett látni. Így egyértelmûen láthatta, hogy nem
érhetik meglepetések, mert
mindenre odafigyeltünk. Elég
sokat beszélgettünk, közben az autón világított a
lámpa. Kézfogás után István
elindult az autó felé. Még
mindig nem értettem a
helyzetet. Közben arra gondoltam, hogy hol van a
vontató kötél az autómban.
De nem volt gond, mert
István egy másik autóba
szállt be...
Elmosolyodtam, most már
értem, miért nem foglalkozott vele.
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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A virágos Kispáli
– November 7-én az idei
utolsó õszi rendezvényünkön
a kertészkedésé volt a fõszerep. Kiosztásra kerültek az Én
kiskertem virágosítási verseny
díjai, mely során a pályázók
ajándékcsomagot vehettek át –
tájékoztatta lapunkat Horváth
Zsuzsanna, Kispáli polgármestere. – Idén az 1. helyezett
Molnár Károlyné lett. 2 helyezést ért el Benkõné Bános
Ildikó, 3. helyben végzett Bankóné Büki Rozália és Bozzai
Béláné. A zsûri különdíjban részesítette Háriné Bános Magdolnát és Frankovicsné Nagy
Tündét. A zsûri a pályázókon
kívül 4 olyan kerttulajdonost is

díjban részesített, akik nem
neveztek ugyan a versenyre,
de nagyon szépen gondozott
és virágos kertjükkel példaértékût alkottak (Juhász Zoltánné, Melles Istvánné, Kungl Ferencné és Szabó Istvánné).
A díjak átadása után közösségi növényültetésre invitálták
a megjelenteket. 10 smaragdfa
került elültetésre a futballpálya
környékén. A gyerekek nagy
élvezettel segítettek az ásásban
az ültetésben és néhány fának
még nevet is adtak!
Márton nap közeledtével a
megjelenteknek libasülttel, tökkel és kürtõskaláccsal kedveskedtek a szervezõk.

Átadták a díjakat.

Ajándékadományok érkeztek Nagypáliba
Nagypáli nemzetközi kapcsolati rendszerének köszönhetõen Németországból és Angliából jelentõs ruházat és lábbeli, lakástextil érkezett a külföldi partner civil szervezetek
segítségével. A kamionnyi tételû és több milliós értékû új és
jó minõségû használt holmik
logisztikája a kirakódásával kezdõdött majd Nagypáliban, Gõsfán, Kispáliban, Kisbucsán és
Nemeshetésen a polgármesterek és a falugondnokok koordinációjában megkezdõdött a lakosoknak a válogatási lehetõség.

Nagypáli önkormányzata
azon települések számára biztosította a programban való
részvételt, amelyekkel kiemelkedõen jó partneri kapcsolatokat ápol. Természetesen az
adományt összegyûjtõ külföldiek mindezt jó szándékkal és
térítésmentesen juttatták el
Nagypáliba. A lakosság örömmel fogadta és megköszönte a
szervezõk és segítõk munkáját
is. A program öröme, hogy a
téli ruházkodási költségeket
sikerült csökkenteni minden
korosztály számára.

Fákat ültettek…

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz
(Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala, Lenti és Vidéke,
Zalalövõ és Környéke, Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd)
tudósítókat keres a megye minden részébõl.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvetõ
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklõdni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

Németországból és Angliából érkeztek az adományok.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Észak-Nyugat Zala havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

ssen
Hirde k !
nálun

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
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Testvértelepülési megállapodás Nagypáliban

Franciszek Szmigiel és Köcse Tibor a megállapodás aláírása
közben.
Több fontos bejelentésnek
is helyet adott november 28-án
a Nagypáli Idegenforgalmi
Központ: testvértelepülési megállapodást írtak alá Nagypáli és
a lengyel Smardzewice vezetõi. Az 1700 lakosú lengyel
településsel augusztus végén
vették fel a kapcsolatot Nagypáli vezetõi, s a visegrádi
együttmûködés jegyében szeptemberben már közös pályázatot is beadtak. A pályázat eredményeként egy nagyobb rendezvény keretében Nagypáliban látnák vendégül a lengyel,
szlovák és erdélyi testvértele-

püléseket. Franciszek Szmigiel,
Smardzewice polgármestere köszönetét fejezte ki a kapcsolat
létrejötte kapcsán és örömmel
állapította meg, hogy négy nemzet így össze tud fogni. A lengyel vezetõ nemzeti viselettel
felöltöztetett babákat, a térségükben egyre népszerûbb mézbort és a környék turisztikai
kiadványát hozta ajándékul.
A megállapodást Vigh László, térség országgyûlési képviselõje, illetve dr. Koczka Csaba, a járási hivatal vezetõje is
ellátta kézjegyével. Ugyancsak
aláírta az együttmûködést Sal-

lai R. Benedek, a parlament
Fenntartható Fejlõdés Bizottságának elnöke, aki a Nagypáli
által elnyert Virágos Magyarországért különdíjat is magával
hozta és átadta Köcse Tibor
polgármesternek. A településvezetõ elmondta, hogy többször pályáztak már a díjra és
örömét fejezte ki, hogy Zalaegerszeg a városok versenyében diadalmaskodott.
– Nagypáli a sok magyar
település közül példamutató
képet épített fel, s mellette a
fenntartható fejlõdés is biztosított. Nagypáli reményt jelent
a magyar vidéknek! Itt otthonos, barátságos, helyi gazdaságra épített, a fenntarthatóságot megteremtõ településszerkezettel és megfelelõ jövõképpel találkozni, ami alternatívája
a falvak pusztulásának – indokolta a díj odaítélését Sallai R.
Benedek.
Az eseményen vendégül
látták a másik testvértelepülés,
a szlovákiai Bodrogszerdahely
vezetõit, Nagypáli térségének
vállalkozóit, fejlesztésében részt
vevõ személyiségeit, akiknek bemutatták az új idegenforgalmi
központot is.
– A település Zöld út falufejlesztési programjának fontos szegmense a turizmus és az

idegenforgalom. Mindez kapcsolódik a megújuló energiákhoz, amelyek szintén vonzzák
a turizmust. Boszniától Macedóniáig, Franciaországtól Csehországig voltak vendégeink,
akik a nemzetközi megújuló
energia témaút állomáshelyeként látogatták meg Nagypálit.
A Zöld út programban a turizmusnak is lehet helye, ezért
évekkel ezelõtt kapcsolódtunk
a Magyar Turizmus Zrt. Tourinform irodahálózatához. Az
irodát az Innovációs Központból az új épületbe költöztettük
át, ahol a technikai berendezések már olyan szintûek,
hogy több energiát termelünk,
mint amennyit fogyasztunk.
Ehhez az épülethez kapcsolódik egy elektromos kerékpár
töltõ és kölcsönzõ állomás, s a
különbözõ állomáshelyek érintésével egészen Szalafõig el
lehet jutni. A turizmusból kinõtt a helyi termék elõállításának az igénye, melynek
eredményeképp már megjelentek helyi termékek is. Szeretnénk egy térségi központi
szerepet betölteni, a mini üzemünkhöz megfelelõ partnerekkel megállapodni – vázolta
fel a jövõ elképzelései kapcsán
Köcse Tibor polgármester.
Pataki Balázs

Meghitt pillanatok Tollfosztás Nemesapátiban
Kemendolláron november
27-én több, mint 60 gyermek
és felnõtt vett rész az adventi,
karácsonyi kézmûves foglalkozáson. A gyerekek örömére
mézeskalácssütés és díszítés is
szerepelt a programban. Gyönyörû adventi koszorúk, különbözõ ablakdíszek és karácsonyi dekorációk kerültek ki
az ügyes kezek alól.
Mindkét falurészben közös
adventi gyertyagyújtást szerveztek: Kemenden a közösségi
ház elõtt, Ollárban a Kossuth
és Petõfi utcák keresztezõdésé-

ben helyeztek ki közös adventi
koszorút. Az elsõ gyertyákat
november 29-én, vasárnap este 5, illetve 6 órakor gyújtották meg.
A Nyugdíjas Klub énekei, a
Horváth Fanni és Nyakas
Fanni által elszavalt versek, a
Szabóné Baján Erzsébet által
elmesélt történet meghitt pillanatokat varázsolt advent elsõ
vasárnapján. A lélekmelengetõ
mûsor után a résztvevõket forralt borral és meleg teával kínálták.
pb
A képen nem látszik, de a férfiak is tollat fosztottak.

Vasárnap este adventi mûsort is tartottak.

Nemesapátiban a nyugdíjas klub tagjai úgy döntöttek,
hogy november 18-án felelevenítik az egykori hagyományt a
tollfosztást.
– Ma már kevés helyen tartanak libát vagy kacsát. Alsónemesapátiból kaptunk kacsatollat, aztán most összegyûltünk, és még a férfiak is beálltak fosztani. Most nagyjából
egy párnához való pihe gyûlt
össze, melyet visszaadunk annak a családnak, akitõl a tollat
kaptuk. Régen dinsztelt káposztát fõztek, nálunk Frankovics Tiborné és Gyertyán Já-

nosné tejfölös répát készített –
mondta a tollfosztók két szószólója, Németh Rózsa és Rózsás Ilonka.
A lelkes csoport gyakran
összegyûlik, kirándulásaik során Pécset és Komáromot kivéve szinte az összes dunántúli
várost érintették már. A tollfosztáson most köszöntötték névnapját ünneplõ Jenõt,
Erzsébetet és Cecíliát, az év
végén szintén összejövetelt
tartanak, ahol a decemberi
névnapos egészségére koccintanak.
- pb -
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Könyvtári programok Egerváron
Idén is elindult az adventi forgatag

Vig Balázs meseíró történetébe beleszõtte a helyi ovisokat is.
A közelmúltban többféle
eseménynek is helyt adott a
felújított egervári faluház, így
elmondható, hogy egyre inkább megtelik tartalommal az
épület. Az állandó nyitvatartási idõ mellett minden héten van egy-egy új program,
amire megtelik az épület nagyterme.

Országos szakmai napot
tartottak Zalaegerszegen a megyei könyvtárak, a tanácskozás
mellett a találkozó egyik programjaként megtekintették a
korszerûen felszerelt Egervári
Könyvtári Információs és Közösségi Helyet. A vendégeknek
Gyerkó Gábor polgármester
mutatta be a települést, majd

az egervári várkastélyt is meglátogatták, ahol többen is
megcsodálták és kipróbálták
a barokk és reneszánsz bútorokat.
A Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár szervezésében november 16-án Gaál Zsuzsanna, Az õrségi konyha kincsei címû könyvét mutatta be
az érdeklõdõknek, akik a
könyvben szereplõ ételeket is
megkóstolták. Így a hajdanán
gyakorta használt alapanyagokból készült pogácsák és rétesek is az asztalra kerültek.
Másnap szintén a megyei intézmény szervezésében íróolvasó találkozót rendeztek,
ahol Vig Balázs meseíróval
találkoztak az óvodások, aki
interaktív elõadás keretében a
Három bajusz gazdát keres
címû könyvét is bemutatta az
apróságoknak. A faluház decemberben is programokkal
várja az érdeklõdõket:
– Hetente több csoport jár
ping-pongozni, hetente kétszer személyi edzõ tart tornát

telt ház mellett. A faluházba
december 5-én érkezik a Mikulás, 13-én 17 órától a zalaegerszegi Pálóczi-Horváth Ádám
Zeneiskola növendékei adnak
karácsonyi koncertet. Az adventi idõszakban, december
19-én kézmûves foglalkozás keretein belül karácsonyfadísz
készítéssel és mézeskalács díszítéssel várjuk az érdeklõdõket. Idén is folytatjuk a tavaly
sikerrel elindított programsorozatot, vagyis advent vasárnapjain a Solymosy László téren várjuk a falu lakosságát. A
templomban orgonajátékkal, a
mindenki karácsonyfájánál forralt borral, teával vendégeljük
meg az érdeklõdõket. Minden
vasárnap meggyújtjuk az adventi koszorú gyertyáit, és már
sokan jelezték, hogy süteménnyel is készülnek. A programmal szeretnénk összehozni
az embereket és közösen készülni a közelgõ ünnepre –
számolt be a programokról
Gyerkó Gábor polgármester.
Pataki Balázs

Kitartásuk, szeretetük felbecsülhetetlen kincs
Nyugdíjasokat köszöntöttek Gõsfán
A múlt emlék, a jövõ titok,
a jelen ajándék. Ezen gondolatok jegyében invitálták november 21-én találkozóra Gõsfa nyugdíjasait. A településen
hatvanhét fõ már a nyugdíjas
éveit tölti, akiknek közel a fele
látogatott el a lassan húsz éve
hagyományosan megrendezendõ programra.
– A mai nap azért van,
hogy jól érezzék magukat, beszélgessenek. Ezen az estén
azért jöttünk össze, hogy kifejezzük hálánkat, megbecsülésünket és szeretetünket önök
iránt, akik hosszú évek munkáját és tapasztalatát tudhatják
maguk mögött. Szeretetünket
azonban nem csak ma, hanem
az év minden napján érezniük
kell. Mindannyiunk kötelessége, hogy az öregkorhoz méltó
életet, biztonságot és támaszt
nyújtsunk a pihenés éveiben.
Érezniük kell, hogy nem hagyjuk önöket magukra, fontos
részei életünknek. Szüleink és
nagyszüleink mosolya és gondoskodása rengeteg erõt sugá-

roz felénk, a kitartásuk, szeretetük felbecsülhetetlen kincs
számunkra. Nagyon jó egészséget, hosszú boldog életet kívánok önöknek! – szólt a megjelentekhez Farkas Tiborné
polgármester.
A köszöntõt követõen kulturális mûsorral készültek a
szervezõk, ahol színpadra lépett a Rozmaring Néptánccsoport, színvonalas mûsorral érkezett a Csatári Pávakör, nagy
tapsot kaptak a Press Dance
fiataljai és sokakat elvarázsoltak a Srágli Hajnalka által
elõadott operett slágerek. Az
este és vacsora nem jöhetett
volna létre a Deák Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár,
Márton László, Bende József,
Illés Tamás és Méhes Gábor
vállalkozók, valamint a Rózsakert Étterem és a Gõsfáért
Egyesület támogatása nélkül.
Farkas Tiborné polgármester a település híreivel kapcsolatban elmondta, hogy a napokban 10,2 millió forintos
pályázati támogatással sikerült

Farkas Tiborné polgármester és Vincze Istvánné alpolgármester ajándéktárgyakkal lepték meg a vendégeket.
lecserélni a régi falugondnoki
buszt. November 26-án közmeghallgatást tartottak, december 5-én érkezik a Mikulás,
a karácsonyi mûsort idén is
december 24-én délután rendezik. A jövõbeni elképzelések
között szerepel a faluház felújítása, melynek során a tetõszerkezet komplett cseréjét, nyílászárók felújítását és a hõszige-

telés megoldását szeretnék
megvalósítani. A 2004-ben vállalkozói pályázaton felújított
utak felújításra szorulnak, így
pályázatot nyújtanának be a
külterületi utak rendbehozatalára.
-pbA www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
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Tapasztalatuk bölcsességgé nemesedett
Nyugdíjasokat köszöntöttek Nemesapátiban
„A fiatalság nem vész el, az
a lélekben van” – ezzel a mottóval a hagyományokhoz híven
idén is köszöntötték Nemesapátiban a település szép kort
megélt lakosait. November 21én elõbb az ApátiCitera Szakkör mûsorát hallgatták a vendégek, majd Gáspár Zoltánné
polgármester köszöntötte a
megjelenteket:
– Településünkön közel
negyven éves hagyomány, hogy
évente legalább egyszer összejövünk azért, hogy kifejezzük
hálánkat, tiszteletünket, megbecsülésünket azok iránt, akik
hosszú, munkában töltött évek
után nyugdíjas éveiket élik.

Már megvívták az élet nagy és
merész csatáit, a lelkükben
dúló viharok lecsendesültek,
az élet adta tapasztalatok idõvel bölcsességgé nemesedtek.
Kívánom, hogy gondjaik és bajaik ellenére is élvezzék az élet
minden egyes pillanatát, legyenek lélekben örök fiatalok!
– szólt a megjelentekhez az
önkormányzat nevében a településvezetõ, aki külön köszöntötte a jelenlévõk között Nemesapáti legidõsebb
lakosát, Szummer Teréziát, aki
idén ünnepelte 90. születésnapját.
A kulturális mûsorban elõbb
az óvodások mosolyogtatták

A pethõhenyei kátyúk
Bíróságon az ügy
Pontosan két éve írtunk
elõször a pethõhenyei, állami
kezelésben lévõ, a településen
átvezetõ közút egy közel 100
méteres szakaszának kritikus
állapotáról.
Eltelt két év, s azóta semmi
sem történt, csak a kátyúk lettek mélyebbek.
Aztán a napokban kiderült,
hogy nem halt el az ügy. Pethõhenye önkormányzata ugyanis a bírósághoz fordult, kérve, hogy a tulajdonost, a Ma-

gyar Államot kötelezzék az
útszakasz helyreállítására.
Deák István polgármester
szerint elfogadhatatlan, hogy
ennek az útszakasznak nincs
gazdája. Az alperes közútkezelõt keresték meg panaszukkal,
de azt a választ kapták, hogy az
út az önkormányzat tulajdonában van.
Az 1. rendû alperes jogi
képviselõje a tárgyaláson elmondta, hogy a Zala Megyei
Állami Közútkezelõ megszûnt,

Gáspár Zoltánné köszöntötte Nemesapáti kilencvenéves lakosát, Szummer Teréziát.
jogutódja a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. A fõ probléma
az, hogy a perrel érintett útszakasz nincs az országos közúti adatbázisba rögzítve, így a
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
sem kap finanszírozást arra,
hogy helyreállítsa az útszakaszt – hangzott el a tárgyaláson.
A bíróság ekkor gondolta
úgy, hogy a tárgyalást el kell
halasztani. Ugyanakkor felhívta a 2. rendû alperes figyelmét
arra, hogy nyilatkozzon: a perbeli útszakasz szerepel-e az
országos közúti adatbázisban.
Erre legközelebb – hivatalos formában – 2016. január
21-én kaphatunk válasz. Akkor
folytatódik ugyanis a tárgyalás.
Addig a kátyúk még mélyebbek lesznek, hiszen itt a tél.
Ráadásul azt sem tudjuk addig,
hogy kinek a birtokában van
az út. Hacsak nem osztja meg
velünk valaki ezt a titkot...
E.E.

meg a vendégeket, majd az
iskolások a csillagszemû juhászt játszották el. A zalaegerszegi Penderülj Néptánccsoport hagyományõrzõ tánccal érkezett, majd Kajos Orsolya óvónõ énekelt slágereket.
Nemesapátiban már a nyolcvanas évek elején mûködött a
házi segítségnyújtás, mára falugondnoki szolgálattal egészült
ki a szolgáltatás. A településen
nagyjából százan vannak hatvankét év felett, akik közül
több mint ötvenen képviseltették magukat a rendezvényen. Az önkormányzat a jelenlévõket a Varga Miklós által
fõzött uzsonnával vendégelte
meg, valamint az otthon maradókkal együtt minden nyugdíjas karácsonyi ajándékcsomagot kapott, melyben az ünnephez kapcsolódó édességek
voltak.
Pataki Balázs
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.
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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

INDULÓ
KÉPZÉSEK
E-00803/2014/A002

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.
ng
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• Kereskedelmi fõzés

• Palackozás
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• Bérfõzés

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

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

Hónaptól hónapig…

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

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!

