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Kistérségi havilap

Rózsakertet avattak Nagypáliban
Márk Gergely rózsanemesítõ a budapesti Kertészeti Kutató Intézetben az ötvenes
évektõl kezdve elsõként gyûjtötte össze a hazánkban fellelhetõ mintegy 1200-1400 rózsafajtát, majd külföldrõl is kezdte a gyûjteményt gyarapítani.
Végsõ célja az volt, hogy létrehozza a nagy magyar rózsagyûjteményt – az elsõ Rozáriumot – a kutatóintézet budatétényi területén. Késõbb, a hat
hektáros területen lévõ gyûjtemény fénykorában elérte a
2740 fajtát, de a rendszerváltás
viharai megtépázták a kutatóintézetet, a Rozárium területének kétharmadát eladták. Márk
Gergely nyugdíjba vonulásáig

125 fajtát állított elõ, amelyek
közül 22 részesült állami elismerésben. Haláláig saját erõbõl folytatja munkásságát Törökbálinton, a Magyar Rózsák
Kertje elnevezésû rózsakertjében. 460 fajtát állított elõ és
ebbõl 164 kapott állami elismerést.
A Nagypáli Ökovölgyben
Godzsák Zoltánné és Rózsás
Miklós ötlete alapján Molnár
Katalin okleveles tájépítész
terveivel alakították ki a Rózsakertet, melynek ünnepélyes
átadását június 27-én délután
tartották. Az ünnepségen Köcse Tibor, Nagypáli polgármestere köszöntötte a megjelenteket.

Vigh László, Köcse Tibor, Steier József professzor mellett
Szépe Ferenc és Godzsák Zoltánné, valamint Rózsás Miklós
és családja gyönyörködik a rózsák kertjében.
– Ismét egy olyan dolgot
sikerült létrehoznunk, amitõl a
település gyarapodik. Nagypáliban lassan 18 éve folyik a
Zöld út elnevezésû gazdaságfejlesztési program. Ennek a
programnak három fõ alkotóeleme van: turisztika, génmeg-

õrzés és faluszépítés. Egy olyan,
az országban egyedülálló rózsakertet avatunk, amely Márk
Gergely rózsanemesítõ munkásságának, Godzsák Zoltánné
rózsatermesztõnek és a Rózsahölgyek Rendje Egyesületnek
(Folytatás a 2. oldalon)
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Programbõség Egerváron
Elkészült az Egervári Krónika elsõ száma, melyben a
közelmúlt eseményeinek bemutatása mellett a várható
programokról, és hasznos információkról értesülhetnek az
egerváriak. A tervek szerint
kéthavonta jelenik meg az
újság.
Ismét eltelt egy tanév, az
óvoda május 29-én tartotta
évzáró ünnepségét és búcsúztatta nagycsoportosait. Az elmúlt évek hagyományainak
megfelelõen a nagyok nyitótáncával kezdõdött az ünnepség, majd korcsoportonként
egy kis ízelítõt adtak a gyermekek az év során megismert
verses, dalos játékokból.
– Büszkén, de fájó szívvel
engedtük útjukra az iskolába
készülõ gyermekeinket. A búcsúzás pillanatai mély érzelmeket, elérzékenyülést váltottak ki mindenkibõl. A szülõk
az óvodában várták az itt dolgozókat és egy saját verssel
köszönték meg munkájukat,
fáradozásaikat. A jól megérdemelt szereplés jutalmául sok
finomság várta a ballagókat. –
számolt be a programról Peresztegi Szabina.

Június 6-án nagy sikerû
rosé borvacsora estet tartottak
a várkastélyban, melyet a jövõben még inkább szeretnének
kiszélesíteni. Június 7-én elsõáldozást tartottak a templomban, ahol tizennyolcan vették
elõször magukhoz az oltáriszentséget.
Megkezdõdött a Turay Ida
Színház vendégjátékával zajló
Egervári Várszínház idei szezonja, ahol idén tíz darabbal
várják az érdeklõdõket, elsõként június 18-án a Cigányprímás operettet mutatták be.
A sikereken felbuzdulva Egervár vezetése három éves közszolgáltatási szerzõdést kötött
a Darvasi Ilona vezette Turay
Ida Színházzal. A nézõk körében népszerûek a darabok,
igényüket kielégítve idén kibõvítették a büfét, emelvényekkel változtattak a nézõtér elrendezésén, így közel ötszázan
tekinthetnek meg egy-egy darabot. A várkastély is részt vett
Múzeumok Éjszakája programon így rendhagyó gyertyafényes tárlatvezetésben, érdekes elõadásokban volt része
annak, aki június 20-án Egervárra látogatott.

Rózsakertet avattak Nagypáliban
(Folytatás az 1. oldalról)
is köszönhetõ. Mindent megteszünk azért, hogy ezek a virágok ne csak itt illatozzanak,
hanem akár nemzetközi kapcsolatot is teremtsenek – mondta, majd hozzátette: jövõre már
az országhatáron túl, tunéziai
testvértelepülésükön hoznak
létre parkot.
Vigh László országgyûlési
képviselõ beszédében méltatta a település törekvéseit, fejlõdését, amelynek köszönhetõen olyan lehetõségeket teremnek Nagypáliban, melyekrõl mások csak álmodnak. Rózsás Miklós, Magyar Régiómenedzsment Közhasznú Nonprofit Kft. képviselõje a projekt ötletgazdájaként elmondta, hogy két éve kereste meg a
szõregi rózsaünnep látogatásával kapcsolatban Godzsák Zoltánnét, hogy nézzék meg miként él ott több száz család a
rózsatermesztésbõl. Közben
Márk Gergely rózsanemesítõ
elhunyt és felmerült, hogy
örökségébõl az egyes tájegységek õrizhetnék tovább a rózsafajtákat. Nagypáliban pillanatok alatt felismerték a lehetõséget és két év alatt sikerült
egy jó ötletet megvalósítani.
Szépe Ferenc, a Vidékfejlesztési Minisztérium Mezõgazdasági Fõosztályának vezetõje kifejtette, hogy sajnos a dísznövények kutatása az elmúlt évek-

ben visszaesett, melyet most
próbálnak újra felépíteni, ehhez jó minta a Nagypáliban létrejött rózsakert, melyet szeretnének a jövõben is támogatni.
Az ünnepséget Bodó Anita
verse nyitotta meg, fellépett a
település népdalénekese, Németh István, Balázs Henrietta
Egervárról és a nagypáli Napraforgó Néptánccsoport is elõadta alkalomhoz illõ mûsorát.
Az ünnepségen elismerték
Molnár Katalin kerttervezõi,
településszépítõi munkáját, akit
Nagypáli településért címmel
tüntették ki.
Az ünnepélyes szalagátvágást követõen a látogatók megtekintették a Rózsakertet, majd
szakmai programmal folytatódott a nap. „Amit a rózsáról
tudni kell” címmel tartott elõadást Makó Mária, a Rózsahölgyek Rendje Egyesület titkára,
Márk Gergely életét, munkásságát és rózsafajtáit mutatta be
Godzsák Zoltánné rózsatermesztõ, a Rózsahölgyek Rendje Egyesület elnöke. Rózsás
Miklós részletesen bemutatta a
Magyar Rózsák Kertje projektet és ennek vidékfejlesztési
jelentõségét. Este a Magyar
Rózsa és a Pacsirták együttes
mûsora zárta napot.
Pataki Balázs
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.

Idén tizennyolcan voltak Egerváron elsõáldozók.

Megkezdõdött a színházi évad, képünkön részlet az Anconai
szerelmesek címû darabból.
Az Egervári Helytörténeti
és Községszépítõ Egyesület pályázott parlagfû mentesítést
szolgáló eszközök beszerzésére. Beadványukat sikeresnek
minõsítették, így júniusban
megérkezett a 3,2 millió forint
támogatás, melybõl fûnyírótraktort, damilos fûkaszát,
nagyteljesítményû permetezõt, illetve pótalkatrészeket és
védõfelszerelést vásároltak.
A faluházban elkezdõdött a
könyvtári bútorok beszerzése,
melyet követõen rendszerezik
az állományt. Júliusban felszerelik a napelemeket az iskola,
az óvoda és az önkormányzat
épületeire. A tervek szerint
július második felében kezdõdik a sportöltözõ felújítása,
ami így „belelóg” az õszi szezonba, de még idén befejezik a

munkálatokat. Tavasszal jól
szerepeltek az egervári focisták, tizennégy mérkõzésükbõl
tizenkettõt megnyertek, csak
négy pontot veszítettek. Ahhoz képest, hogy két éve a
megszûnés szélén volt az egyesület, most tavaszi bajnokként,
a negyedik helyen zárt a focicsapat.
Az elmúlt években több fát
balesetveszélyességük
miatt
kellett kivágni, így ezek pótlására elkezdõdött a fásítás Egerváron. Elsõ körben hat fát ültettek el a parkokban, s ígérik,
hogy lesz folytatás. Idén nyáron is amerikai diák érkezik
Egervárra, aki angolul oktatja a
falubelieket. A falunapot Egerváron idén augusztus 22-én
tartják.
pb

A HarmonikÁcs Együttes
magyarnóta mûsora

Mûsorunk megrendelhetõ.
Kérésre „házhoz megyünk”!

Hagyárosbörönd, Fõ út 37. (templomnál)
Telefon: 06-20-336 5202
E-mail: kocsishuszonhat@freemail.hu
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Hangulatos összejövetel az egervári Pincedombon
Június 5-én a Mozgássérültek Zala Megyei Egyesületének
(MZME) zalaegerszegi csoportja jó hangulatú összejövetelt tartott az egervári Pincedombon. A nyár eleji péntek
délutánon kellemes jó idõvel
párosultak szakmai programok és a szabadidõs tevékenységek.
Az árnyas fák tövében dr.
Császár Tamás gerontológus
tartott nagyon érdekes elõadást az idõskori rehabilitációról, majd Gyerkó Gábor polgármester szólt a település fejlõdésérõl, a Pincedomb történetérõl, valamint arról, hogy
vidéken hogyan valósítható
meg az esélyegyenlõség. A
Kéklámpás Ördögök Motoros
Egyesület képviselõjeként Szi-

jártó József szolgált hasznos
információkkal a közlekedésrõl, azon belül a sérült emberek közlekedési szokásairól.
Míg a szakmai programok zajlottak, a Támasz Szolgálat különbözõ egészségügyi méréseket végzett Buday Józsefné
közremûködésével.
Közben megérkezett a motoros csapat a szebbnél-szebb
gépcsodákkal, melyeket ki is
próbálhattak a vállalkozó szellemûek. Délután a kemence
elõterében rögtönzött kiállítást szerveztek a sérült tagok
kézmûves alkotásaiból, emellett Kovács László az üveggravírozásról tartott gyakorlati
bemutatót. A Cseszkó Zoltán
vezetésével készült finom vacsora elfogyasztása közben az

Elballagtak az egervári nyolcadikosok
Június 13-án délelõtt elballagtak az egervári nyolcadikosok; huszonhárman intettek
búcsút iskolájuknak. A családtagok, hozzátartozók idén is
szép számmal jelentek meg
a ballagáson, ahol a hagyományokhoz híven ezúttal is
színvonalas mûsort adtak a
végzõsök, amire osztályfõnökük,
Ujhelyiné
Major
Andrea készítette fel õket. A
virágokkal feldíszített épületet
végigjárva versekkel, énekkel
és korhû öltözetben keringõvel búcsúztak a nyolcadikosok.
A tantestület értékelte a
nyolc év munkáját is, így többen könyvjutalommal, nevelõtestületi dicsérettel emlékeznek majd büszkén az itt eltöltött évekre. A Kisiskolák Országos Diákolimpiájának Döntõjébe jutott a lányok kézilab-

da-csapata, a játékosok nevelõtestületi dicséretet kaptak. A
nyolcadikosok és a szülõi munkaközösségtõl utolsó végzõs
diákjuk által búcsúzó szülõk
között minden évben kiosztják
a Pro Schola díjat. A diákok között idén Zsuppán Dominika
lett az évfolyamelsõ, így õ érdemelte ki az elismeréssel járó
szobrocskát. Az iskolától utolsó ballagó gyerekükkel búcsúzó, tevékenységükkel elismerést kivívó szülõknek három
évvel ezelõtt hozták létre a
díjat, melyet idén Tóth István
és Tóth Istvánné, Zsuppán
Béla és Zsuppánné Kaszás
Anita, valamint Ódor István és
Ódor Istvánné vehetett át. Az
iskola nyáron bezárja kapuit,
legközelebb szeptember elsején, nyolc órakor szólal majd
meg a csengõ.
pb

A ballagók között idén Zsuppán Dominika kapta a Pro Schola
díjat.

Dr. Császár Tamás az idõskori rehabilitációról tartott érdekes
elõadást.
önjelölt zenészek szórakoztatták a jelenlévõket.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, hogy
önzetlen segítségével hozzájárult a csoportgyûlésünk lebonyolításához. A rendezett

hely, a barátságos környezet
megfogott bennünket, bízunk
benne, hogy a jövõben is
eltölthetünk itt jó hangulatú
összejöveteleket.
MZME zalaegerszegi
csoportja

Térségi családi nap

Európai uniós projekt záró
rendezvénye volt június elsõ
hétvégéjén a Nagypáli Ökovölgyben.
A szervezõk minden tudásukat bevetették a program
zökkenõmentes lebonyolításába. A nagypáli önkormányzat
Öko völgye ideális helyszínnek
bizonyult egy kellemes közösségi nap eltöltéséhez a vendégeknek. Amíg a szülõk, a nagyszülõk a rendezvénysátorban,
a polgármester üdvözlését és
neves elõadók elõadásait hallgatták, addig a gyerekek ismerkedhettek a természeti környezettel, játszóházakban ugráló

várakban, sporteszközökben, a
pihenni vágyó kisgyermekek a
faluház konferencia termébõl
átalakított különleges pihenõhelyiségben tölthették az idõt.
Az Öko-völgy kínálta gasztronómiai élményeket felvonultató kemence, grill sütöde és
bogrács valamint a helyi termék bemutató hely biztosította az éhség csillapítását. A verõfényes délutáni órákban kötetlen szabadidõs programok
zajlottak. Délután vége fele búcsúzásul reneszánsz öltözékbe
bújt tánctanárok tanították közös produkcióra a bátor újdonsült táncosokat (képünkön).
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Csoda a Zalán!

Türelem tiszta folyót teremt?

Ráadásul papírja sincs arról,
hogy pszichológus lenne.
A Zala partján aztán szembesülhettek a valós helyzettel.
Újszerû volt az élmény számukra, noha a feletteseik levélben már korábban jelezték
nekünk, hogy megtették a
„szükséges intézkedéseket”.
Ezek a szükséges intézkedések minap történtek meg. A
munka – mint ahogy a fényképek is bizonyítják – nem fe-

jezõdött be. Van még tennivaló bõven.
S akkor még nem beszéltem arról, hogy a Zala folyó
ezen partszakaszán évekkel
ezelõtt jelentõs mennyiségû
veszélyes hulladékot helyeztek
el, ami most is ott van. Kezdõdik tehát az újabb környezetvédelmi akció. Úgy tûnik, hogy
ez még rázósabb és körülményesebb lesz, mint az elõzõ.
E.E.

Ilyen volt…

Fotók: Zalatáj

… és ilyen most a folyó. Végre megtisztult.
Lassan egy kisregény terjedelmû cikksorozat született
már a Zala folyó Zalaszentiván és Pethõhenye között lévõ szakaszán található szennyezõ úszószigettel kapcsolatban.
2012-ben kezdtünk foglalkozni
a tarthatatlan helyzettel. Nem
sorolom, hogy milyen fórumokat jártunk meg ez idõ alatt,
talán már nincs is értelme.
Június 25-én ugyanis csoda
történt. A folyó a kritikus szakaszon megtisztult. Nem volt
hiábavaló a küzdelem. Az igazsághoz tartozik – miután nem

Nagy kupacban az elakadt hordalékfák, zsákokban az egyéb
szennyezõdések. A folyómederben is lesz még tennivaló.

történt érdemi intézkedés –,
hogy a megyei fõügyészséghez
fordultunk
beadványunkkal,
hiszen közérdekû bejelentésünkre nem kaptunk választ a
hatóságoktól. A hét elején az
illetékes szakemberek megjelentek a Zala folyó kritikus
pontján felmérni a helyzetet.
Egyikük azt a hülye újságírót
emlegette, aki felfújta az ügyet.
Ez lennék én. Jó lenne találkozni ezzel a kivételes képességû emberrel, aki anélkül tud
diagnosztizálni, hogy egyetlen
szót sem váltott még velem...

Ha elolvasta, adja tovább!

Nem erdõt irtottak, csak a Zalát tisztították meg.

2015. június
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Több tonna hulladék a Zala partján
Lassan egy éve, hogy nem történik semmi
Csak lépésrõl lépésre…
Most, hogy a vízügyi igazgatóság emberei végre megtisztították a Zala folyó Zalaszentiván és Pethõhenye közötti szakaszát (ezzel kapcsolatos cikkünk a szomszédos, 4.
oldalon található – a szerk.),
tovább lépünk. Kimegyünk a
partra, ahol nagy mennyiségben halmoztak fel ismeretlenek veszélyes hulladékot.
Reméljük, ezúttal nem kell
négy (!) évet várni a megoldásra. Igaz, az elsõ hivatalos
bejelentéstõl már csaknem
egy év eltelt. Érdemi intézkedés azonban eddig még
nem történt. Csak helyszíni
szemlék, átíratok…, szóval az
ilyenkor szokásos forgatókönyv szerint zajlik minden.

A folyón lévõ szennyezés
megszüntetése érdekében tett
erõfeszítéseink
tapasztalatát
leszûrve ezután már nem szeretnénk felesleges köröket futni, ezért egyúttal mi is közérdekû bejelentést teszünk az
illetékes hivatalnál, s panasszal
fordulunk a megyei fõügyészséghez, mert a 2014. szeptember 22-i közérdekû bejelentésre még mindig nem történt
érdemi intézkedés. Szóval a
parton is változatlan eddig a
helyzet, mint a folyó esetében
sokáig volt.
2014. szeptember 22-én
Deák István, Pethõhenye polgármestere bejelentést tett a
Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ügyfélszolgálatánál. Ennek lényege a kö-

Néhány méterre a Zalától tonnaszámra hever az illegális hulladék, amit jótékonyan eltakar a növényzet.

Angolt tanulnak…
Június 21-én érkezett Egervárra az az amerikai egyetemista lány, aki az eddigi évekhez hasonlóan angol nyelvet
oktat a diákoknak és a felnõtteknek.

23-án kezdõdött a nyelvtanulás. Reggel 9-tõl ovisok délelõtt
10-11.30-ig az iskolások, este
18-tól 19.30-ig a középiskolások és a felnõttek ismerkednek az angol nyelvvel.

Az óvodában reggel kilenckor kezdõdik a nyelvoktatás.

Egy téli felvételen jobban látszanak a szemétkupacok. Az itt
lévõ veszélyes hulladékról csak a bejelentésben esik szó.
vetkezõ volt (a katasztrófavédelemi igazgatóság Nyugatdunántúli Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Felügyelõségéhez címzett átíratából
idézünk – a szerk.):
„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 vegyszeres és
egyéb vegyszeres zsákok, fekáliával telített szippantott szennyvízmaradék stb. található) az
egykori termelõszövetkezettõl
származik. Tudomása szerint
az érintett terület (malom, malomtó, malomfej, malomárok,
malomcsatorna, elõtározó) jelenleg a vízügyi igazgatóság
tulajdonában van.”
A katasztrófavédelmi igazgatóság munkatársai helyszíni
szemlét tartottak, s megállapították, hogy a bejelentésnek
„valóságalapja van”. Miután a
Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak az ügyben
sem hatásköre, sem illetékessége nincs, a bejelentést áttette a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelõséghez.
A felügyelõség hivatalos
helyiségében 2014 október 1jén jegyzõkönyvet vettek fel,
aminek tárgya „Pethõhenyehrsz.
alatti (? – a szerk.) ingatlanon
illegális hulladéklerakási helyszíni vizsgálat (utóellenõrzése)” volt. Ezen az eseményen
egyedül a felügyelõség hulladékgazdálkodási ügyintézõje
volt jelen, õ készítette a jegyzõkönyvet is. A jegyzõkönyv

szerint meghívták a Nyugatdunántúli Vízügyi Igazgatóság szakaszmérnökét is, aki a
„helyszínt bemutatta, de egyéb
elfoglaltságai miatt az ellenõrzés befejezése elõtt a helyszínrõl távozni kényszerült.”
A helyszíni ellenõrzés során több tonna hulladékot
fedeztek fel. A jegyzõkönyv így
részletezi ezeket: beton, tégla,
cserép, kerámia autógumi, mûanyag fólia, szivacs, autóbontásból származó fém, mûanyag
alkatrészek, üveghulladék.
A jegyzõkönyv nem tesz
említést a bejelentõ által megnevezett paláról, azbesztrõl,
DDT vegyszeres és egyéb vegyszeres zsákokról, fekáliával
telített szippantott szennyvizes maradékról. Vajon miért
maradtak ki a felsorolásból?
Késõbbi számainkban viszszatérünk a témára.
E.E.

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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Tizenheten bérmálkoztak Nemesapátiban

A bérmálkozók Szeghy Csaba atyával és Márfi Gyula veszprémi érsekkel.
A nemesapáti Szent Miklós
plébánián június 14-én Márfi
Gyula veszprémi érsek által
tizenheten részesültek a bérmálás szertartásában. A szentmisével egybekötött szertartás
elõtt a Nemesapáti Egyház-

község világi elnöke, Balogh
Zsolt köszöntötte az érsek
atyát, majd a bérmálkozók
nevében Horváth Zoltán
mondta el gondolatait. Bangó
Milán, Burka Krisztián, Életes
Márk, Füle Alexandra, Hires

Benita, Horváth Dániel, Horváth Zoltán, Leng Szabina,
Magyar Máté Benjamin, Nagy
Dzsesszika, Nagy Máté Benjamin, Orsós Viola, Örömi Anna, Pintér Martin, Szõke Réka, Török Boglárka és Török
Máté Ferenc bérma keresztszüleik kíséretében vették át a
Szentlélek ajándékát.
Márfi Gyula veszprémi érsek otthonosan mozog Zalában és a Szent Miklós Plébánián is:
– Rendszeresen visszajár
Nemesapátiba bérmálni.
– 18 éve vagyok a veszprémi fõegyházmegyében, általában évente 30-35 helyen
bérmálok. Sokadjára vagyok
Nemesapátiban, és Zalaszentivánon, Alsónemesapátiban
is többször jártam már,
Pethõhenyén a templomszentelésen is részt vettem. Zalából származom, a Lenti mel-

lett Pördeföldén születtem.
Pálfán kereszteltek és ott
mondtam elsõ misémet is,
ahogy Öveges József fizikatanár is, akirõl kevesen tudják, hogy szerzetes papként
végzett.
– Milyen útmutatást adna
a ma bérmálkozóknak?
– Elsõsorban azt, hogy amit
a felkészülés során tanultak,
azt vegyék komolyan. Vallásukat késõbb is gyakorolják,
mert ha az ember a hitét teljesen feladja, akkor nem csak
az örök üdvösségét veszélyezteti, hanem a földi boldogságát
is. Hit nélkül az ember önzõvé,
magányosság válik. Életünknek
vannak olyan idõszakai, amikor nagy közösségben élve is
egyedül maradunk.
Pataki Balázs
A www.zalatajkiado.hu képgalériájában további fotók láthatók az eseményrõl.

Sikeres pályázat és falunap Vasboldogasszonyban
A parlagfû irtását hatályos
jogszabályok írják elõ, ezen
túlmenõen ez a feladat a települések lakosainak és látogatóik védelme szempontjából is
kiemelten fontos. A manapság
felmerülõ allergiás megbetegedések fõ oka a parlagfû elszaporodása, mely rendkívül kellemetlen és veszélyes egészségügyi problémákat válthat ki
az arra érzékenyeknél.
Vasboldogasszonyban
a
labdarúgó egyesület az egészségre nevelés értelmében kiemelt feladatának tekinti a
sportpálya és környezetének, a
település egyéb zöld területeinek a rendben tartását. Mindennek jelentõs részét képezi
a parlagfû elleni védekezés,
mely elengedhetetlen feladat a
település érdekében. A sportegyesület az önkormányzattal
karöltve részt vesz a település
közigazgatási területén felme-

rülõ parlagfû kiirtásában, és a
parlagfû elleni védekezésben,
így pályázatot nyújtottak be az
ehhez szükséges eszközök beszerzésére.
A sikeres beadvány eredményeképp beszerzett eszközökkel a település útjai melletti elhanyagolt részeket (árokpartok, lejtõs területek), zártkerti, szántók melletti gazosabb területeket, a futballpálya
és sportlétesítmény környékét,
a temetõt és védõövezetét, a
játszóteret és környékét, a bekötõ utakat, valamint a közparkokat kívánják rendbe tartani.
Vasboldogasszony falunapját idén július 18-án, szombaton a sportpályán és környékén tartják. A programok 9 órától kezdõdnek. 15
óráig hagyományosan elsõsorban a gyerekeknek kívánnak
kedveskedni, akiket légvárral,
trambulinnal,
élõcsocsóval,

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

A sikeres pályázattal elnyert fûnyíró és parlagfû-mentesítõ
eszközök.
ügyességi játékokkal várnak.
11 órától kezdõdik a fõzõverseny, ahova várják csapatok
jelentkezését is. 16 órától kulturális mûsorral, 18 órától egy
tál étellel fogadják a falu la-

kosságát. 19 órától sztárvendégként lép színpadra a Dupla
Kávé együttes, majd hajnalig
tartó Fáraó buli zárja a falunapot.
pb

www.zalatajkiado.hu

2015. június

Elsõ családi nap Kemendolláron

Söjtör Sándor nyulát, Söjtör Klaudia tyúkját mutatta meg
Flibért Gézának és kisfiának Noelnak.
Vége az iskolának, a gyerekek számára itt szünidõ. Kemendolláron igyekeznek minden hónapra elfoglaltságot találni a fiataloknak és a családoknak. Idén elsõ alkalommal
június 27-én délután rendezték meg hagyományteremtõ
szándékkal a családi napot,

melyre azokat a családokat várták a faluház környékére, akik
egy tartalmas vidám délutánt
kívántak a szabadban tölteni.
Népszerû volt az állatsimogató, ahol a gyerekek többféle
háziállattal ismerkedtek és barátkoztak meg. Nyuszit, kecskét simogattak és sokat lova-

goltak. A futball újra népszerû
a településen, így nõsök - nõtlenek mérkõzést is játszottak,
melyhez kapcsolódóan júliusban újabb programot szerveznek:
– Az elsõ lakossági fórumokon vetõdött fel a program
ötlete, melyet most elsõ alkalommal szerveztünk meg. Kemendollár olyan szerencsés
helyzetben van, hogy nagyszerû közösségek alkotják, melyeket a jövõben is együtt szeretnénk tartani. Az volt a célunk,
hogy a különbözõ korosztályok egy vidám, tartalmas délutánt töltsenek együtt, és hogy
erre a hónapra is programot
kínáljunk a szünidõzõknek. Júliusban szintén hagyományteremtõ szándékkal szeretnénk
futballtornát tartani, ahol évrõl
évre vándorkupáért mérkõzhetnek meg a csapatok – összegzett
Németh László polgármester.
A rendezvény a májusfa kivételével és szalonnasütéssel zárult. Kemendolláron idén augusztus 15-én tartják a falunapot.
pb

Emlékezetes gyermeknap, nyári étkeztetés Nemesapátiban
Nemesapátiban május 30-án,
szombaton az önkormányzat,
az óvoda és a szülõk szervezésében rendezték meg a gyereknapot. Délután kettõ órakor a szegedi Truffaldino bábszínház interaktív elõadását
láthatták a résztvevõk. Elõadásuk a gyerekek és a felnõttek körében is nagy tetszést aratott. Az elõadás után
egy arra kialakított helyszínen ki lehetett próbálni az
íjászkodást.
– Az eddigiektõl egy kicsit
eltérõen szerveztünk a gyerekeknek versenysorozatot. Több
állomásból állt és különbözõ
ügyességi játékokat kellett végrehajtani, ami során pontokat
lehetett gyûjteni. A pontszámok korosztályonként lettek
összesítve és a legügyesebbek
különféle jutalmakat kaptak.
Az önkormányzat labdákat,
csokikat és más apró jutalmakat adott a résztvevõ gyerekeknek. A Nemesapáti Baráti Kör
tagjai egész délután palacsintát sütöttek, ami a gyerekek
körében akkora sikert aratott,
hogy az utolsó darabig elfogyott. Cseresznyét, sütiket,
ajándék lufit is kapott minden
gyerek, valamint az önkormányzat fagyizni is meghívta
õket. Egy nagyon jó hangulatú,
sikeres napot töltöttünk együtt
– összegzett az egyik szülõ,
Kutai Erzsébet.
Az Emberi Erõforrások
Minisztériuma pályázatot írt
ki a nyári gyermekétkeztetés
biztosítására. Az önkormány-
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Nagy tetszést aratott a szegedi Truffaldino bábszínház mûsora.
zat a korábbi évekhez hasonlóan idén is sikeresen pályázott a rászoruló nemesapáti
gyermekek ellátására:
– Összesen 746.240 forint
értékû támogatást kapunk,
ami 36 gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ fiatal
meleg étkeztetését jelenti. Június 15-tõl augusztus 28-ig,
tehát 53 munkanapon tudjuk
ebédeltetni a gyerekeket. Az
óvodai nyitva tartás alatt a
gyerekek ott kapnak meleg
ételt, viszont az óvodai szünetben velük emelkedik a támogatott létszám. Nagyon örü-

lünk az újbóli támogatásnak,
mert így legalább a gyerekek
napi egyszeri étkezése biztosított, és a koruknak, fejlettségüknek való ételt kapják –
számolt be Gáspárné Zoltánné polgármester, aki hozzátette, hogy az önkormányzat feladatának tekinti, hogy szünidõ
alatt is elfoglaltságot biztosítson a gyerekeknek, akik közmûvelõdési közfoglalkoztatott,
illetve nyáron diákmunkások
szervezésében kézmûves foglalkozással, túrázással, sportolással tölthetik az idõt.
Pataki Balázs

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Majd megtudod…
Laci világ életében sokat
dolgozott, de szeret is élni,
megadja ennek is a módját.
Szereti, és kifejezetten keresi azokat a technikai megoldásokat, amikkel könnyebbé teheti életét.
Amikor 30-as évei vége
felé találkoztunk, nekem is
kellemes meglepetés volt,
hogy mennyire érti, hogy
mirõl is szól egy jó konyha.
Nem kellett sokat gyõzködni arról, hogy az a felszereltség és elrendezés, amit javasoltam, miért lesz jó neki.
Ezért egy jó konyhával gazdagodott, amivel még 10 év
múlva is elégedett lesz. Barátjával is szereti megosztani örömét, ezért elkezdte
mesélni, hogy milyen az új
konyhája. Péter döbbenten
hallgatta, nem értette: miért
kell egy konyhát ennyire feltuningolni? Miért nem elég
Lacinak a 2 ajtós polcos
szekrény? Laci Péter értetlenségét látva mosolyogva
csak ennyit mondott: – fiatalság, bolondság.
Majd megtudod…
Múltak az évek, Péternél
is eljött az itt fáj, ott fáj korszak, amik egyre lassabban,
és maradéktalanul nem múló problémákká váltak. Ezért
nehezére esett új hobbijának hódolni, a fõzésnek.
Konyhája 2 ajtós szekrényei
egyre jobban megnehezítették az életét. A sok hajlongás – fájó gerince miatt –
lassan a fõzéstõl is elvette a
kedvét. Kínjában felhívta
Lacit:
– Meg tudod adni annak
a feltuningolt konyha gyártójának a számát?
Laci nem hagyhatta ki a
lehetõséget: – Na, mi van
Péter?! Eljött, a majd megtudod korszak?
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Lelkesen haladnak a kitaposatlan ösvényen

Fotó: Magyar Olívia
Sokakat érdekelt a „kencefice”.
Június 27-én második alkalommal tartottak füvésznapot
Alsónemesapátiban, melyre a
szervezõk már külön kiadvánnyal is készültek: 30 gyógynövény leírását tartalmazó füzetecskével lepték meg a
látogatókat. A házigazda egyesület tagjai a legutóbbi rendez-

vény óta már learatták az elsõ
gyógynövényeiket, s ezeket
gondosan csoportosítva szárítják a Bodza-tanyán.
– Jelenleg is gyûjtjük a
gyógynövényeket, a programon már az általunk szárított
citromfû illetve borsmenta
teával kínáltuk a vendégeket.

Szóba került a gyógynövény
felvásárlás, mely még kitaposatlan ösvény. Mindenkinek
magának kell a terményt feldolgozni és megkeresni a piacot is. Az idõjárás jelentõsen
befolyásolja a betakarítást,
mindent idejében gyûjtsünk
be, nem lehet akár egy nappal
is eltolni. Örülünk, hogy ezúttal is széles körbõl, több településrõl utaztak ide a fûvésznapra – számolt be a tapasztalatokról a szervezõ Harangláb
Egyesület elnöke, Fábiánné
Simon Klára.
Délelõtt szakmai elõadásokkal indult a program, délután a gyakorlatiasabb programok vették át a szerepet. Az
érdeklõdõk számára ezúttal is
sok információt tartogatott a
Takács Ferenc zánkai gyógynövényszakértõ által az alsónemesapáti erdõben vezetett tú-

ra. Szintén népszerû volt a
Lippa Judit által tartott bemutató, ahol a gyógynövényalapú
kozmetikumok készítésével ismerkedtek a vendégek.
A délutáni kulturális programban színpadra lépett a zalaszentgyörgyi Margaréta Népdalkör, a baki Pántlika Néptáncegyüttes, az ApátiCitera
Szakkör, s a Kis-Hétrét Együttes. Kísérõprogramként mézkóstolást és gyógynövényes
termékek bemutatóját tartottak. A gyerekek animátorok segítségével levendulás tasakokat, virágkoszorút készítettek
és többen virágmintával díszíttették az arcukat és élvezték
a szénabálákkal való egyszerû, de nagyszerû játékot. Az
egyesület már elkezdte a készülõdést az õszi Tökjó Libanapra.
Pataki Balázs

Szent Iván éjjele Kispáliban

Gyermeknap Nagypáliban
A Nagypáli Önkormányzat hagyományos gyermeknapi rendezvényét június 27-én
tartotta a Rózsakert átadási
ünnepségével egybekötve. A
program a gyermekeknek 14
órától kezdõdött az Aranykapu zenekar színvonalas mûsorával, amely egyben a Daloló erdõ c. új lemezük bemutatója volt.
Nagy szenzáció volt a légvárváros, a trambulin és az
ugráló vár kicsik és nagyok
számára egyaránt. A nagyobb
gyerekek kívánságát figyelembe véve a vízi foci helyett
élõcsocsó volt.

A gyerekek nagy része
érdeklõdve figyelte a csillámtetoválás folyamatát, míg a
sorukra vártak, kiválaszthatták, hogy ki milyen mintát
szeretne a karjára. Volt választék bõven, szívecske, katicabogár, virág, csontváz, stb.
A nap végére mindenkinek volt valamilyen minta a
karján.
A nagypáli, kispáli és vasboldogasszonyi gyerekekbõl
álló Napraforgó néptánccsoport fellépett a Rózsakert
átadási ünnepségén, ahol nagy
sikert aratott.

A résztvevõk finomat sütöttek, s jóízû beszélgetéssel töltötték
az idõt.
Június utolsó szombatján
rendezték meg Kispáliban a
Szent Iván éji programot,
amelyen a lelkes családok
szalonnát, kolbászt sütöttek
és tábortûz melegénél, s jóízû beszélgetéssel töltötték az
idõt.
Extra produkcióként a Fireball tûzzsonglõrei mutatták

be látványos mûsorukat, és azt
est legbátrabbjai a tábortüzet
is átugrották.
A programot hagyományteremtõ szándékkal indították,
és lehetõleg minden hónapra
szeretnének
legalább
egy
programot szervezni Kispáli
lakosságának.
pb

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
Sok játéklehetõség várt a gyerekekre.

2015. június
Június 15-én tartották az alsónemesapáti-nemesapáti
Csertán Sándor Általános Iskola tanévzáró ünnepségét. Az
iskola tantestülete és az Apáti
Iskoláért Alapítvány minden
tanév végén Csertán-díjat adományoz, melyet az intézményért sokat tevõ diák, dolgozó,
illetve tanító kaphat meg.
– Ebben az évben úgy döntöttünk, hogy három olyan
idõs nyugdíjas pedagógusnak
adjuk oda a Csertán-díjat, akik
hosszú éveken keresztül generációkat neveltek fel a két településen. Szekeres István és neje, Rózsika néni 60 éve, Csötörtök Csabáné 70 éve vették
át tanító diplomájukat. Egykori tanítóinknak ez alkalomból a Savaria Egyetemi Központ gyémánt, illetve a Szegedi Tudományegyetem rubin
oklevelet állított ki. Több évtizedes tevékenységükkel, segítõkészségükkel a gyermekek
iránti nyitottságukkal, elkötelezettségükkel több generációt
neveltek fel. Mintát adtak emberségbõl, lelkesedésbõl, megértésbõl tanítványaiknak, régi
és jelenlegi pedagógus kollégáiknak. Munkájukkal hozzájárultak intézményünk jó hírnevéhez, nevelõ munkánk szín-
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Elismerték a Szekeres-házaspár munkásságát

A Szekeres-házaspár gyémánt oklevelükkel és a Csertán-díjjal.
vonalának emeléséhez – méltatta egykori kollégáit Szabó
Katalin igazgató.
Sajnos a tanítók egészségi
állapota nem engedte, hogy
személyesen vehessék át a díjat. Alsónemesapátiban Pereszteginé Cziráki Katalin polgármester, Szabó Katalin iskolaigazgató és Fehér Attila igazgatóhelyettes otthonukban látogatta meg Szekeres Istvánt és
nejét. A falu tanító házas-

Májusfa-kitáncolás és kirándulás
Május elsején májusfát állítottak az iskolai étkezõ elé a Nemesapáti Baráti Kör tagjai, amit Leposa Tibor
ajánlott fel.
– Már az állítás is jó
mulatság volt, aztán június 6-án utcabállal egybekötött májusfa-kitáncolást tartottunk. Sokan jöttek a faluból is,
így jó hangulat kerekedett. A kivett májusfát
a jelenlévõk között kisorsoltuk, melyet az
egyik állító, Porpáczi
Péter nyert meg – mesélte Fehérné Simon
Piroska, a szervezõ
egyesület vezetõje, aki
elárulta, hogy július 18
A nyugdíjasok a zalaszántói Sztupánál.
-án Fertõdre és Fertõrákosra kirándul a csoport.
néztük meg Kis-Balatont. AlsóA falu szépkorúakból álló páhokon ebédeltünk, ahonnan
csoportja, a Nemesapáti Nyug- a zalaszántói sztupát és kördíjasok Egyesülete már túl van nyékét csodáltuk meg. Hazaa kiránduláson, június 17-én felé az orbányosfai Rózsakertet
tizennyolcan gyûltek össze egy látogattuk meg, ahol az egy
kis barangolásra:
hektáros területen rengeteg vi– Elõször Zalaváron látogat- rágban gyönyörködtünk – sotuk meg a Balaton Múzeumot, rolta a meglátogatott helyeket
majd onnan a kányavári sziget- Rózsás Ilonka.
re mentünk, ahol a kilátóról
pb

párjával egykori diákjaik sajnos már nem tudnak az utcán
összefutni. Pista bácsit betegsége az ágyhoz köti, Rózsika
néni pedig olykor saját baját is
hátrahagyva nyújt támaszt férjének. A panasz egyetlen szavát
sem lehet hallani tõlük, méltósággal viselik az öregkorral járó változásokat. Házasságuk a
jelenkor fiataljainak is példaértékû: 58 éve élnek együtt férjként és feleségként.
– Nem volt könnyû életünk, sokat küzdöttünk, de
szép volt. Soha nem szabad
feladni! Az éltet bennünket,
hogy ilyen gondoskodó gyerekeink, unokáink és gyönyörû
dédunokánk van. Sokat adtunk nekik az életben, és most
sokszorosan kapjuk vissza. A
házi gondozóinkat nagyon szeretjük, sokat segítenek, és mindig mosolyogva jönnek hozzánk – mondja Rózsika néni,
aki már nehezen jár, de Pista bácsit még igyekszik gondozni.
A közös beszélgetés során
szóba kerül a múlt, s hogy
mennyire hiányzik a tanítók
közül most egy olyan, aki évtizedes tapasztalatait át tudná
adni. Több fiatal kollégának
Szekeresék a fõiskolát jelentették, közöttük ma már iskolaigazgató is van. Rózsi néni 25
éve, Pista bácsi 20 éve nyugdíjas, a pedagógus hívatást azóta az unokákkal, dédunokával
gyakorolják.
– 1955-ben kezdtünk el tanítani, leendõ férjem Nován én
Zalavégen kezdtem. 1 év múlva
Batykra kerültem, ahol három
évig voltam. Pista szülõfalujában, Irsapusztán is tanított két
évet. Amikor összeházasodtunk, akkor helyezték hozzánk
Batykra, aztán 4 évre Csödébe
kerültünk. Onnan 54 évvel
ezelõtt érkeztünk Alsónemes-

apátiba. Férjem egy évig volt
igazgatóhelyettes, majd igazgató is lett… 1989-ig részben
osztott iskola mûködött a két
Apátiban. Akkor a két falu alsó
tagozatából csináltunk Nemesapátiban egy alsó tagozatot, Alsónemesapátiban csak felsõ tagozat maradt. Aztán 10 évet
dolgoztam tanítóként az alsó
tagozatban Nemesapátiban. Az
óvoda megalakulása elõtt még
tíz évig vezettem az iskolaelõkészítõt.
Rózsi néniék a szülõkkel,
gyerekekkel átélt kirándulások
során az egész országot bejárták, egyedül Szegedre nem sikerült eljutniuk. Az emlékezés
során szóba kerülnek az elkészült tablók, szakkörök, a Szülõk Iskolája, az asszonyoknak,
lányoknak tartott népszerû fõzõtanfolyamok is. A megyében
elsõként sikerült írásvetítõt beszerezniük, számos logikai játék azóta is a felszerelés része.
– Mi azért értünk el annyi
eredményt, mert úgy érzem,
hogy jó volt a kapcsolatunk a
fiatalokkal. Hallgattak ránk!
Rengeteget kirándultunk, sok
rendezvényt szerveztünk! Szép
emlékeink vannak a szülõkrõl,
nagyszülõkrõl, gyerekekrõl, a
falvak vezetõirõl. Sokat dolgoztunk, mindenkivel jól kijöttünk, meg is becsültek bennünket, imádtam tanítani! Nekünk ez nem is munka volt. Ha
százszor kezdeném újra az életem, akkor sem csinálnám
másként, pedagógus lennék! A
gyerekek is szerettek iskolába
járni, volt, aki lejött hozzánk a
házunkhoz, hogy együtt menjünk fel az iskolába. Sömenek
István plébános úrral egyszerre kerültünk ide, máig jó barátok vagyunk. Egy idõben
nem volt tanácsos áldoztatni,
de örülünk, hogy az unokáink
már vallásosak lehettek. A környékben csak itt volt az órarend része a hitoktatás, sokat
harcoltunk ezért. Fontos, hogy
az emberek szeressék egymást! – foglalja össze Pista bácsi és Rózsi néni.
A tanító házaspár nyolc évvel ezelõtt ötvenedik házassági
évfordulóján újította meg hitvesi esküjét, jövõ februárban
újra közös jubileumra készülnek: nyolcvanadik születésnapjukat ünneplik. Isten éltesse
õket sokáig!
Pataki Balázs
*
Egy késõbbi számunkban a
Csötörtök Csabánéval készített
riportot olvashatják.
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Beérett a gyümölcs…
Kézilabdás sikerek az Egervári László Általános Iskolában

Szép eredményeket értek el.
Az egervári általános iskola leány kézilabda-csapata a
2014-2015-ös tanévben kiemelkedõ eredményeket ért el, a
sportág U13 és U14-es korosztályban. A dobogós helyezések
egy jó formában levõ, összeszokott együttesrõl, kiemelkedõ csapatmunkáról árulkodnak. A sikerek eléréséhez, a tudatos csapatjátékhoz, a fizikai
Intézményünkben, az egy
csoportos – vegyes életkorú
gyermekeket fogadó – alsónemesapáti Maci Óvodában, helyi nevelési programunkban,
kiemelt területként kezeljük az
egészséges életmódra nevelést, mozgásfejlesztést, változatos tevékenységek biztosítását,
így lehetõség szerint a gyermekek vízhez szoktatását, úszásoktatást.
Az utóbbi években sajnos
csak kevés lehetõség adódott
olyan pályázat benyújtására,
amely a kedvezményes, vagy

erõnléthez szükséges játéktudást a rendszeres, heti kétszeri
edzések biztosítják, Ujvári Csaba pedagógus irányításával, felkészülésüket nagyban segíti iskolánk helybeli tornaterme. A
csoport összetétele a 13-14
éves korcsoport, melynek fõ ütõereje a jelenlegi 8. osztályból
kikerülõ 4 játékos, akik immáron 5 éve lelkes tagjai a csapat-

nak, a kezdetektõl folyamatosan jelen vannak a térségi korosztályos kézilabda diáksport
életében.
Az indulás utáni években
igyekezett a csapat lehetõségeihez mérten részt venni minél több megmérettetésen.
Már 2012 decemberében megnyerték a korosztályos Mikulás-kupát hazai pályán, majd az
ezt követõ 2013-as évben sikerült megnyerni a III. korcsoportos megyei diákolimpiát,
bejutni az országos selejtezõbe. A 2013/14-es évben IV. korcsoportban megyei 3. helyezést ért el csapatuk, a vasvári
Húsvét-kupán 2. helyezést szereztek – itt az õ játékosuk volt
a torna legjobbja.
A kisiskolák megyei döntõjében a csapat ezüstérmet
szerzett.
A 2014/15-ös tanévben
csatlakoztak a Göcsej Sport
Klubhoz, azzal a szándékkal,
hogy a csapat késõbbiekben is
játszani akaró játékosai megtalálják a sportolási lehetõségei-

ket, illetve egy másik versenyrendszerben is megmérettessék magukat.
Az ez évi megyei diákolimpián csak az egykori világválogatott Gódorné Nagy Mariann
által vezetett Lenti együttese
tudta legyõzni õket, ezzel
ezüstérmet szereztek. Ezt megelõzõen megnyerték Zalaszentgróton a Mikulás-kupát,
egyben elhozták a legjobb kapus díját is.
A májusban megrendezett
Göcsej Kupát is megnyerte –
fölényesen – a csapat. Ezután
már csak a nagy cél, a kisiskolák megyei diákolimpiája következett, ahol a lányok szépen
helyt álltak, és a versenyt megnyerték, s ezzel bejutottak a
békéscsabai országos döntõbe.
A csapat tagjai: Pem Tímea,
Horváth Liliána, Kovács Dóra, Murányi Regina, Varga
Klaudia, Kereszturi Viktória,
Dömötör Doren, Gorza Barbara, Csáki Mercédesz, Tóth
Beatrix, Kovács Regina, Zsuppán Dominika.

Úszásoktatás apáti ovisoknak
térítés nélküli úszásoktatás lehetõségét biztosította volna.
Amikor lehetõség nyílt rá és
úszni jártunk, olyan kedvezõ
tapasztalataink voltak, hogy az
idei évben a lelkes, aktív szülõk kezdeményezésére önerõbõl kilenc gyermek járt Teskándra, a korszerû, kedvezõ
adottságokkal rendelkezõ tanuszodába.
Nagy segítség volt a helyi
fenntartó Alsónemesapáti Önkormányzat részérõl, hogy az
utazáshoz térítésmentesen rendelkezésünkre bocsátotta a falubuszt.
A gyermekek egyéni fejlõdési ütemének megfelelõen
alap tudásszintet értek el. Biztonsággal siklanak, tempóznak, két úszásnem alapjait elsajátították az ahhoz szükséges
kéz- és lábtempóval. Az eddig
ismeretlen szituációba kerülõ
kisgyermekek is örömmel siklanak, tempózgatnak, egyikük
sem fél már a vízbe menni.
Változatos, úszómedencében
használatos eszközökkel lehetõségük nyílt játékos formában, biztonságosan, ezáltal él-

ményszerûen, sikerélményhez
jutva tevékenykedni.
Összességében – úgy érzem
– elmondható, hogy a fentiekben vázolt tevékenységnek köszönhetõen – sokoldalúbbá
vált a gyerekek mozgásigényének kielégítése.
Megvalósulhatott a gyerekek
hatékonyabb
edzése,
egészségmegõrzés (az uszodába járó középsõ és a nagycso-

portos kisgyerekek edzettebbekké váltak, kevesebbet betegeskednek).
Április közepétõl június közepéig 10 alkalommal vehettek
részt a gyermekek óvodai vízhez szoktatásban, úszás oktatásban, melyet úgy tervezünk,
hogy szeptembertõl folytatódik majd.
Kremznerné André Ildikó
vezetõ óvónõ

2015. június
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi férõhelyeire
A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Megyei Közgyûlés 9/2000.(IV.18.) KR rendelete alapján történik. A pályázat lebonyolítója a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal.
1. A pályázat benyújtásának feltételei:
A kollégiumi férõhely elnyerésére az a hallgató pályázhat, aki
• állandó lakóhellyel rendelkezik Zala megyében,
• érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik valamelyik
pécsi egyetem vagy fõiskola nappali tagozatán, illetve tárgyévben felvételt nyert és megfelel azon egyetem és fõiskola
kollégiumi férõhely elbírálási szempontjainak,
• kollégiumi helyét nem fegyelmi okból veszítette el, és
• akit nem zártak ki a 9/2000. (IV. 18.) KR rendelet 3.§ (4)
bekezdésében foglalt szabályok megszegéséért. (Amennyiben
a hallgató bármely okból nem tart igényt az általa elnyert
férõhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat
kiírójának.
A férõhely másnak nem adható át.)
2. A pályázat elbírálásának szempontjai:
• a hallgató szociális körülményei, melyek a
kollégiumi ellátást indokolttá teszik.
• a hallgatónak az elbírálást megelõzõ félévben
elért jó tanulmányi eredménye (elsõ évfolyamos hallgató esetén az érettségi eredménye), választott szakterületével vagy más tanulmányaival összefüggõ kiemelkedõ teljesítménye.
3. A pályázat benyújtásának módja:
A kollégiumi férõhelyre pályázni adatlappal (és a szükséges
mellékletek csatolásával) lehet.
A pályázati adatlap kötelezõ mellékletei:
• a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hivatalos
igazolása,
elsõ évfolyamos hallgató esetén érettségi bizonyítvány
másolata, valamint felsõoktatási intézmény igazolása a
felvételrõl,
• tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási igazolás)
• a jövedelem típusának megfelelõ igazolások (munkáltatói kereset, NAV jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíjszerû
rendszeres szociális ellátásokról szóló igazolás, önkormányzat, munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátásról
szóló igazolások, és egyéb a kollégiumi ellátást indokoló (pl.
egészségügyi rászorultságról szóló) dokumentumok.
Az adatlap átvehetõ, illetve igényelhetõ megcímzett, felbélyegzett válaszborítékkal a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezési Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u.
10.), vagy letölthetõ a Zala Megyei Önkormányzat honlapjáról (www.zala.hu).
A pályázatot a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal címére
(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) 1 példányban, postai
úton, vagy személyesen kell benyújtani.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal Telefon: 92/500-722.
4. A pályázatok beérkezésének határideje:
2015. augusztus 10.
A pályázók értesítése az elbírálásról:
2015. augusztus 31-ig.
5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül hagyó
pályázó automatikusan kizárja magát a részvételbõl.
6. Egyéb:
> A kollégiumi férõhely egy tanítási évre vonatkozik.
> Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt
az általa elnyert férõhelyre, köteles postafordultával azt
jelezni a pályázat kiírójának.
> A férõhely másnak nem adható át. E szabály megszegése
kizárást jelent a tanulmányok teljes idejére.
> Azonos feltételek esetén elsõbbséget élveznek a megye
kisebb településén élõ hallgatók.

Csökkent a bûncselekmények száma
A Zala Megyei Közgyûlés
2015. június 18-i ülésén dr.
Sipos Gyula megyei rendõrfõkapitány tájékoztatta a képviselõket Zala megye közbiztonsági helyzetérõl, a lakosság
szubjektív közbiztonságérzetének javítása érdekében tett
intézkedésekrõl és az ezzel
kapcsolatos további feladatokról. Elmondta, hogy az elõzõ
évhez képest 2014-ben 11,4%kal csökkent Zalában a bûncselekmények száma, ezen belül
pedig 34,8%-os csökkenés volt
a közterületen elkövetett bûncselekmények számát illetõen,
amely már jelzi a bûnmegelõzés céljából tett intézkedések hatásosságát. Emellett
8,4%-kal javult a zalai rendõri
szervek nyomozás eredményességi mutatója is, amely így
60,8%-os volt.
Az illegális migrációval
kapcsolatos jogsértések száma
az országos tendenciához hasonlóan Zalában is növekedett,
emelkedett az elfogott harmadik országbeli állampolgárok
száma is, az ún. „zöldhatáros”
illegális migráció viszont szinte teljesen megszûnt nálunk.
Az elmúlt évben jelentõsen
nõtt a rendõri szervek intézkedési aktivitása, számos bûnmegelõzési célú programot valósítottak meg a megyében,
kiemelt figyelmet fordítva az
idõskorú lakosságra, a gyermekekre és fiatalkorúakra,
melynek nyomán javult a

lakosság szubjektív biztonságérzete.
Dr. Pál Attila, a közgyûlés
elnöke köszönetét fejezte ki a
zalai rendõrök elmúlt idõszakban végzett munkájáért, s kiemelte, hogy a rendõrség láthatóan teljesítette a Zala Megyei Közgyûlés által korábban
megfogalmazott kérést, s a
közterületeken a korábbiaknál
több rendõr van jelen, melynek eredménye megmutatkozik a bûncselekmények számának csökkenésében is.
A testület döntött arról,
hogy a Zala Megyei Önkormányzat támogatási igényt
nyújt be a belügyminiszter és a
nemzetgazdasági miniszter által kiírt pályázati felhívásra. Az
így elnyerhetõ összegbõl a
hivatal tárgyi eszközeinek javítását, pótlását, üzemeltetési
költségeinek fedezését, valamint a területrendezési terv
felülvizsgálatának költségeit,
illetve a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft. mûködésével kapcsolatos lehetséges tulajdonosi kötelezettségvállalást kívánja biztosítani.
Zárt ülés keretében döntés
született a „Zala Megye Díszpolgára” kitüntetõ cím és a
Zala Megyei Közgyûlés által
alapított díjak 2015. évi díjazottjairól. Az elismerések átadására a 2015. szeptember 12-én
tartandó megyenapi ünnepségen kerül sor.
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Lazítson, pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!
Felnõtt belépõ: 2 000 Ft
Gyermek belépõ (3-14 éves korig): 1 500 Ft
Családi belépõ (2 felnõtt + 2 gyermek): 6 200 Ft
Családi belépõ (2 felnõtt + 3 gyermek): 6 800 Ft
Családi belépõ (2 felnõtt + 4 gyermek): 7 500 Ft
(A családi belépõ a gyermek 3-14 éves koráig érvényes!
0-3 éves gyermeknek INGYENES!)

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

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

