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(Folytatás a 2. oldalon)

Egerváron minden évben
március 15-én emlékeznek meg
az 1848-49-es eseményekrõl.
Az ünnepség idén a hõsöknek
állított kopjafa koszorúzásával
kezdõdött, majd a közösségi
házban az iskolások mûsorával

Kitüntetések Egerváron

folytatódott. A diákok és a fel-
készítõ tanárok ezúttal is ki-
tettek magukért, színvonalas
mûsorral tisztelegtek a forra-
dalom hõsei elõtt.

– Hagyomány, hogy ezen a
napon adjuk át a helyi elis-

meréseket. Kovács Lászlóné a
településért kifejtett munkájá-
ért részesült Egervárért díjban.
Csalló Gábor, illetve Varga Ist-
ván a sport területén végzett
tevékenységükért kaptak Eger-
várért elismerõ oklevelet. Idén
alapítottuk meg a fiatal tehet-
ségeket jutalmazó Egervárért
Ifjúsági díjat, melyet elsõ alka-
lommal Dömötör Doren kapta
meg, aki díjugrató versenye-

ken képviseli az egervári szí-
neket – összegzett

polgármester.
Szintén ezen a napon tar-

totta éves közgyûlését az

. A múlt év
összegzésében többek között
elhangzott a lõtér környéké-
nek rendbetétele, valamint a
tûzoltókocsi felújítása is.

Gyerkó Gá-
bor

Eger-
vári Helytörténeti és Község-
szépítõ Egyesület

-pbazsa-

A diákok színvonalas mûsorral tisztelegtek a forradalom hõsei
elõtt.

Március 15-én az 1848-as
hõsökre emlékeztek az

kultúrházban. Az
1848/49-es forradalom és sza-
badságharc jelentõségét a falu
vezetõje méltatta:

– Ha azt mondjuk Pilvax,
márciusi ifjak, Petõfi, Unió

alsóne-
mesapáti

A hõsökre emlékeztek

Erdéllyel, Széchenyi, akkor
rögtön a forradalom kezdete
jut az eszünkbe... Eszmékért,
szabadságért küzdött magyar,
lengyel, rác, horvát és még sok
más nemzetiségû. Példaérté-
kû, ahogy kitartottak a magyar

Érdeklõdni: 30/478-6485, 92/393-577

Minõségi hússertések, hasítva eladók,

elõjegyezhetõk

Zalaszentivánon.

Ár: 520 Ft/kg.

Pereszteginé Cziráki Katalin mondott ünnepi beszédet.
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(Folytatás az 1. oldalról)

Az Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése el-
nevezésû pályázat elõkészüle-
tei, egyeztetései zajlanak

. A község
és

közösen kíván pályázni. Sike-
res elbírálás esetén Alsónemes-
apátiban az orvosi rendelõ és
eszközparkja fog megújulni,
ebbe az épületbe költözik át a
védõnõi szolgálat, valamint fel-
újításra kerül a lakásrész is. A
másik két településen szintén
több millió forintos egészség-
ügyi beruházásra lesz lehetõ-
ség a projekten belül, amely
így mindhárom község javára
szolgálhat. A részletekkel kap-
csolatban
háziorvost kérdeztük:

– Hasonlóan az ország
több orvosi rendelõjéhez, a
hatvanas években típusház-
ként, szolgálati lakással tervez-
ve épült az alsónemesapáti
egység. A faluban 1964-ben
indult az önálló praxis, rá egy
évre költözött a faluba Hajdú

Alsó-
nemesapátiban Ne-
mesapátival Kisbucsával

dr. Selmeczi Kamill

Újra összefogna a két Apáti és Kisbucsa
Orvosi rendelõk épületeire, eszközeire pályáznak

Gábor, aki hét évig volt a kör-
zet orvosa. Több váltást köve-
tõen jómagam 1978-ban csalá-
dostul érkeztem ide. 1992-ben
az önkormányzati rendszer ki-
alakulása után Alsónemesapáti
is kapott lehetõséget arra,
hogy a meglévõ épületállomá-
nyát felújítsa. Ennek keretében
jutottunk állami forráshoz,
amivel elindulhatott az iskola,
a kultúrház, a hivatal, valamint
a posta felújítása. Az ekkori
átépítéssel bõvült a rendelõ
alapterülete és a korábbi há-
romszobás földszinti lakásrész
fölött a ház tetõterének egy
része is be lett építve. Az épü-
let három falu közös tulajdona,
így közös beruházásban indul-
tak el a munkálatok – emlé-
kezett vissza a korábban pol-
gármesterként is tevékenyke-
dõ doktor.

1992 telére sajnos Alsóne-
mesapáti egyedül maradt a fi-
nanszírozással: a tulajdoni ré-
szének megfelelõ költséghá-
nyadot befektette az épületbe,

azonban a másik két település
pénzhiánya miatt a további
munkák abbamaradtak… 1994-
ben a két szomszédos önkor-
mányzat annyi forrást biztosí-
tott, hogy az épület orvosi
rendelõ részét át lehetett adni,
azóta zajlik a Rákóczi u. 32.
szám alatt a háziorvosi rende-
lés. 1996-ban a megkezdett la-
kásrész épületgépészeti meg-
oldását sikerült megoldani.
2000-ben Alsónemesapáti je-
lentõs ráfordítással elkészíttet-
te az épület vakolását, azonban
most már nem csak kívül, be-
lül is ráfér a felújítás az épü-
letre. Az elképzelések szerint a
lakásrész földszinti részébõl
lenne kialakítva a védõnõi ta-
nácsadó helyiség, az egészség-
ügyi ellátó szolgálatok egy
helyre kerülnek. A tetõtér egé-
szének beépítésével önkor-
mányzati lakás jönne létre. A
háziorvosi körzet egészének
szükséges pályáznia, így a há-
rom település újra közös prog-
ramban fog össze.

– Nemesapátiban 38 év
után jönne létre egy épület-
együttes részeként új orvosi
rendelõ, Alsónemesapáti meg
tudja oldani a védõnõi tanács-
adó költöztetését, a lakás befe-
jezését és a rendelõ felújítását.

Kisbucsán az elõzõ rendszer-
ben épített rendelõt már két-
szer felújították, így ott eszköz-
beszerzés valósulhat meg. A
pályázatot április végéig lehet
benyújtani és május végén
döntenek a beadvány sikeré-
rõl. A 70 milliós összértékbõl
30-30 millió forintot igényelt
Alsónemesapáti és Nemesapá-
ti, 10 milliót Kisbucsa. Jelenleg
mobilizált informatikai rend-
szerrel dolgozunk, és az orvos-
technika rohamtempóban fej-
lõdik. Az alapellátási törvény-
ben újra az önkormányzatok
feladatává vált, hogy a házior-
vosi rendelõk berendezését és
szakmai feltételeit biztosítsák.
Az önkormányzatok ezt a fel-
adatot vállalkozásba adási szer-
zõdéssel valósítják meg, ami-
ben remélhetõleg olyan hely-
zet jön létre, hogy vonzó le-
gyen Alsónemesapáti házior-
vosi körzetben tevékenykedni.
Amennyiben késõbb orvosvál-
tásra kerülne sor, a település
kedvezõ helyzetet tud terem-
teni azzal, hogy a munkához
elõnyös feltételeket biztosít –
tette hozzá dr. Selmeczi Ka-
mill, aki a Falusi Körzeti Or-
vosok Országos Szövetségének
elnökeként is tevékenykedik.

Pataki Balázs

Több eszköz mellett a váróterem berendezésére is ráfér a fel-
újítás.

Március 25-én húsvéti kéz-
mûves délutánra vártuk

a kicsiket és a nagyokat
egyaránt. A gyerekeket számos
feladat várta, volt színezés,
dekoráció készítés, és a

által felajánlott tojások
festése, díszítése. A locsoló-
verssel készülõ gyerekek aján-
dék mézeskalács nyuszival let-
tek gazdagabbak.

Eger-
váron

Gorza-
család

Tojást festettek, hintón utaztak

A legnagyobb sikert
lovai és hintója aratta,

amin a gyerekek is utazhattak
egy rövid ideig. A sok feladat
mindenkibõl kivette az ener-
giát, amit szendvicsekkel és
meleg teával lehetett pótolni.
Köszönet minden segítõnek és
résztvevõnek, akivel együtt
várhattuk a húsvéti nyuszit!

Szalai
József

gy.g.

Népszerû volt Szalai József hintója és lovai.

ügy mellett. A magyar ügy
mellett, ami végül is egy igaz
ügy volt, és ahogy Deák Ferenc
mondta: ,,Igaz ügyért küzdeni
akkor is kötelességünk, ha
semmi esély sincs a gyõze-
lemre.” Ennek aktualitása örök
érvényû, hiszen igaz ügy min-
dig van, kérdés az, hogy ki
merünk-e állni érte. Eszméin-
ket, igaz ügyeinket nem szabad
feladnunk, esetenként elad-
nunk… Merjünk újból nagyok
lenni, nagyot álmodni és tenni
álmunk megvalósulása érdeké-

ben. Magyarország a magyaro-
ké, tehát feladatunk összefog-
ni határon innen és túl! Hi-
szünk Istenben, hiszünk erõnk-
ben, hiszünk nemzetünk jövõ-
jében! Dicsõség a hõsöknek!
Tisztelet a bátraknak! – mond-
ta többek között

.
Ezt követõen a

kedves mûsorának tap-
solhattak a résztvevõk. Az
ünnepséget az immár több
éve mûködõ

színvonalas mûsora
zárta.

Pereszteginé
Cziráki Katalin

Maci óvo-
dások

Apáti Kultúr-
csoport

A hõsökre emlékeztek
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Idén 80 bormintát vonul-
tattak fel az borver-
senyen, melyek között egy-
aránt szerepelt fehér, vörös és
rosé nedû is. Tavaly már meg-
jelentek a nem szõlõbõl ké-
szült gyümölcsborok, így a

és alkotta zsûri
megkóstolta a cseresznye, szil-
va és eper párlatokat is, me-
lyeket ugyan nem díjaztak, de
az eperbort találták a leg-
finomabbnak.

– Hagyományosan a kör-
nyezõ falvakból is hoztak bor-
mintákat, melyet mindig öröm-
mel fogadunk. Sajnos kevés a
fiatal borász, csökken a mûvelt
területek nagysága, ennek el-
lenére sok bormintát kaptunk.
Örülünk neki, hogy sokan
még nem hagytak fel ezzel a
szép mesterséggel és veszik a
fáradtságot, hogy elhozzák a
borukat ide is. Törekszenek a
gazdák, hogy az idõjárástól
függetlenül mindig jobb mi-
nõségû bort állítsanak elõ, rég-
óta nem kellett mintát kizárni
a versenybõl. A rendezvényen
tapasztalatot cserélnek, taná-

egervári

Vízvári Sándor, Varga Eszter
Tarsoly Róbert

Gángó Károlyé lett Egervár legjobb bora
csot kapnak a gazdák és álta-
lában vacsorával, nótázással zá-
rul a program – összegzett

polgármester.
Miközben a bírák értékelte

a sorszámokkal ellátott boro-
kat, addig ve-
zérletével finom szendvics és
körömpörkölt készült a boros-
gazdák megvendégelésére.

Vízvári Sándor számos tele-
pülésen bírálja a borokat, most
az egervári zsûrizés közben
kértük egy átfogó értékelésre:

– Az eddig kóstolt fehér-
borok között nincs igazán ki-
magasló eredmény, egy-két illó
problémát, egeres borhibát
észleltünk csak. Többnyire a
középkategóriába sorolhatok
az itteni minták, a vegyes bo-
roknál amit ki lehetett hozni a
fajtából, azt megtették a gaz-
dák. A megyében járva tíz ki-
lométeres távolságokon is más
mintákkal találkozni. Több he-
lyen tapasztaltam, hogy hely-
telenül választották meg a szü-
ret idõpontját. Másik dolog,
hogy a rosszabb évek után úgy
gondolták, hogy jobb évet zár-
tak, így a borászati részével

Gyerkó Gábor

Gángó Károly

kevesebbet foglalkoztak. So-
kan nem kóstoltak az erjedés
folyamatában. 2-3 naponta
ízlelgetni kell, hogy milyen
irányba mozdul el a bor fej-
lõdése, mert csak az elején le-
het javítani rajta – összegzett a
borász.

A nyolcvan bormintából a
gazdák 38 fehérbort hoztak,
melyek közül 6 oklevél, 12
bronz, 16 ezüst, és 4 arany
minõsítést kapott. A 33 vörös-

borból 6 oklevél, 12 bronz, 13
ezüst és 2 arany minõsítést ért
el. 6 rozé minta volt, amibõl 3
oklevél, 1 bronz, 2 pedig ezüst
minõsítést érdemelt ki. Az
Egervár bora elismerésnek a
legtöbb pontszámot elért char-
donnay-királyleányka fehérbo-
rával Gángó Károly örülhetett.

A www.zalatajkiado.hu kép-
galériájában további fotók lát-
hatók az eseményrõl.

Pataki Balázs

A zsûri idén hat bornak ítélt arany minõsítést.

Gyönyörû napra virradt a
falu március 19 én: a

meghozták a jó idõt.
A község önkormányzata ta-
lálkozóra hívta össze a falubeli
szépkorúakat, akik közül so-
kan megjelentek a rendezvé-
nyen. polgár-
mester köszöntõjében elismer-
te a sok jót, amit a családjai-
kért és a faluért tettek sok sok
éven át és tesznek jelenleg is.
Végezetül jó egészséget kívánt

Józsefek,
Sándorok

Dóber Tamás

Nyugdíjas találkozó Vöcköndön

mindenkinek, hogy még so-
káig találkozhassanak így együtt.

Délután a szomszéd falvak
nyugdíjas klubjai biztosították
az egész estig tartó vidámsá-
got. A

dalaival adta
meg a kezdõ hangulatot, ezt
tetézte a

énekka-
rának színi elõadása és zárásul
a nyugdíjasok rappelése, amely
mindenkit derûre fakasztott. A

kemendollári Hóvirág
Nyugdíjas Klub

pókaszepetki Õsziró-
zsa Nyugdíjas Klub

falubeli kisgyermekek nagyma-
máiknak verssel kedveskedtek,
ezzel mindenkinek megható
perceket szereztek. Az önkor-
mányzat nevében köszöntöt-
ték 89. születésnapja alkalmá-
ból

, aki a falu legidõsebb
asszonya. Annus néni egy ének-
kel kedveskedett a jelenlévõk-

Varga Istvánné Annus
nénit

nek. A mûsorszámokat köve-
tõen közösen fogyasztották el
az ünnepi vacsorát, melyhez
többek között a Vöckönd-he-
gyi nedût kortyolták és a falu
asszonyai által készített süte-
ményeket szolgálták fel desz-
szertként.

Vöckönd Község
Önkormányzata

Vidám mûsorral érkeztek a szomszéd falvak nyugdíjasai.

Sokan részt vettek a rendezvényen.
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Az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc Zala megyei
kormánybiztosának,

tiszteletére ebben
az évben is megszervezésre ke-
rült a hagyományos „Csertán-
napok” rendezvénysorozat. Már-
cius 5-16-a között vetélkedõk-
kel, pályázatokkal, mûsorral em-
lékeztek a gyerekek és a felnõt-
tek az intézmény névadójára.

Csertán
Sándornak

„Csertán-napok” Alsónemesapátiban-Nemesapátiban

A hagyományos programok
mellett ebben a tanévben a di-
ákönkormányzat napja is he-
lyet kapott a projektben. Az
egész napos programban a ta-
nulók diákigazgatót választot-
tak, diákfórumon kaphattak
választ a kérdéseikre és egy jó
hangulatú vetélkedõre is sor
került a fiúk és lányok között.
A hét további napjain tantár-

gyakhoz kapcsolódó vetélke-
dõkre, sportversenyekre, játé-
kos foglalkozásokra és rajzpá-
lyázatra hívták a gyerekeket.
Az elkészült munkákból kiállí-
tás nyílt a „Csertán galérián”.

A vetélkedõk között „Jeles
évfordulók” címû történelem,
német szófelismerési, szöveg-
értési, helyesírási, szépírói,
nyelvész, rajz, olvasás, szépírás,
matematika alapmûveleti, ter-
mészetismereti versenyek és
asztalitenisz bajnokság sze-
repelt.

A rendezvények hozzájárul-
tak az alsó és felsõ tagozat, az
iskola és a külsõ partnerek
kapcsolatának erõsítéséhez.
Így például az önkormányza-
tok, civil szervezetek és az óvo-
dák képviselõi támogatták a
rendezvénysorozatot, és részt
vettek a szavalóverseny zsûrijé-

nek munkájában. Alsónemes-
apáti Község Képviselõ-testü-
lete könyvjutalommal támogat-
ta a nyertesek díjazását, Ne-
mesapáti Község Önkormány-
zata a méltó helyszínt biztosí-
totta. A szülõk, nagyszülõk szá-
mára is kinyitották az iskola ka-
puját, nyílt napon várták az ér-
deklõdõket a tanórákra, ren-
dezvényekre, bepillantást en-
gedve az iskola mindennap-
jaiba, illetve a pedagógusokkal
való konzultációra is lehetõsé-
get biztosítottak.

A „Csertán napok” méltó
befejezése volt a március 15-i
emlékmûsor és koszorúzás,
amelyen a települések lakossá-
ga is szép számmal képviseltet-
te magát. A projektzárón jutal-
makkal, oklevelekkel ismerték
el a legaktívabb, legeredmé-
nyesebb tanulók munkáját.

A Marokkói Királyság kül-
dötte, , a Ma-
rokkói Repülési- és Ûrkutatási
Szövetség elnöke,

közgazdász-mérnök, a Gui-
neai Köztársaság tiszteletbeli
konzulja társaságában, Zala me-
gyei programja során 2016. már-
cius 8-án látogatott.

A vendégeket
polgármester fogadta, s rövid tá-
jékoztatót adott a falu életérõl,
fejlõdésérõl. A megbeszélés so-

Radouan Mounir

dr. Steier Jó-
zsef

Nagypáliba
Köcse Tibor

rán Radouan Mounir elmond-
ta, hogy a Marokkó és Közép-
Kelet-Európa közötti légiszállí-
tási kapacitások bõvítéséhez
alkalmas repülõteret keres. Így
került a képbe Magyarország
és ezen belül a Zala megyei
Hévíz-Balaton nemzetközi re-
pülõtér.

A rövid, de jó hangulatú meg-
beszélés végén a kapcsolatok
további erõsítésében állapod-
tak meg.

Marokkói látogató Nagypáliban

Köcse Tibor fogadta a marokkói vendéget.

A diákok ünnepi mûsora.

A felsõ tagozatosok tanulmányi versenyének díjazottjai.

Nagy érdeklõdés kísérte a versmondó versenyt.

Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 e-mail: zalataj@zelkanet.hu•

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!

Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
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A kormány – a
keretében –

5,7 milliárd forint támogatást
biztosít egy
új, em-
léket állító múzeum és zarán-
dokközpont építésére, vala-
mint a hozzá kapcsolódó bel-
városi turisztikai fejlesztések
megvalósítására. A beruházás
nem csak a megyeszékhelyet
érinti, hiszen a környezõ tele-
pülések is bekapcsolódhatnak
az emlékközpont átadása után
minden bizonnyal megélén-
külõ vallási turizmus vérkerin-
gésébe saját egyházi neveze-
tességeikkel, mûemlékeikkel.

– kérdeztük
polgármestertõl.

– Ideológiai szempontból
sokféleképpen lehet tekinteni
az egykori zalaegerszegi apát-
plébános, majd bíboros, esz-
tergomi érsek életmûvére.
Egy azonban bizonyos: õ a 20.
század egyik legnagyobb hatá-
sú történelmi alakja, melyet
Zalaegerszegnek nem kihasz-
nálni botorság lenne, hiszen
aktív pályafutásának legna-
gyobb részét, 27 évet (1917-
1944) nálunk töltötte. A mú-
zeum nem (csak) a zalaeger-
szegieknek készül. Éppen az a
célja, hogy egy olyan modern,
21. századi, kicsit a Terror

Modern Vá-
rosok Program

Zalaegerszegnek
Mindszenty Józsefnek

– Mit jelent ez az 5,7
milliárd forintos beruházás?

Balaicz Zoltán

Mindszenty emlékközpont a megyeszékhelyen
Nem (csak) a zalaegerszegieknek épül

Házára hasonlító interaktív
múzeum épüljön, ami folya-
matos megyei, országos, sõt
határokon túlról érkezõ láto-
gatottságot generál a vallási
turizmus jegyében. Jelenleg
Magyarországon még nincs a
boldoggá avatási eljárás alatt
álló Mindszenty Józsefnek ál-
landó kiállításként emléket ál-
lító hely. Mindszenty Józsefen
kívül egyébként nincs olyan
történelmi személyiségünk,
aki országosan, sõt a határo-
kon túl is ismert, és tevékeny-
sége konkrétan Zalaegerszeg-
hez kapcsolódna. Még Deák
Ferenc sem ilyen.

– Zöldmezõs beruházás-
ként új, Mindszenty Józsefnek
emléket állító, valamint a kom-
munista diktatúra egyházül-
dözését is bemutató múzeum
építése a Göcseji Múzeum
melletti üres területen. Az új
épület elsõ emeleti kiállítása
Mindszenty József életútját és
zalaegerszegi tevékenységét
mutatja be. A második emeleti
kiállítás témája az egyházak
hányattatott sorsa a 20. szá-
zadban, mind szélsõjobbról,
mind szélsõbalról. Az épület-
ben lesz továbbá konferencia-
terem, irodák, oktatótermek
is. A projekt része a Göcseji
Múzeum épületének teljes fel-

– Melyek a Mindszenty
projekt elemei?

újítása. Új állandó várostörté-
neti kiállítás felépítése (1247-
es elsõ írásos említés, közép-
kor, török kor, feudális megye-
központ, polgárosodás, a vá-
ros zsidóságának sorsa, 20.
század, stb.). Része továbbá
Németh János Kossuth-díjas
keramikusmûvészünk tárlatá-
nak bõvítése. Ugyancsak a
projekt része a Mária Magdol-
na plébániatemplom külsõ
felújítása, az eddig hiányzó
orgona beépítése, és a plébá-
nia épületének felújítása is.
Jut a forrásból a Kvártélyház
felújítására és egy új, Zala
megye történelmét bemutató

nagyszabású állandó kiállítás-
ra is. A program része a botfai
Erdõdy-Hüvös Kastély felújítá-
sa és átalakítása modern za-

rándokszállássá. Emellett a lá-
togatók részére a bíróság
mögötti területen parkolóház
is épül.

Balaicz Zoltán

A Mindszenty emlékközpont látványterve.

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

Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.

@

INDULÓ

KÉPZÉSEK

HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA

E-00803/2014/A002

TARGONCAVEZETÕ
E-00803/2014/A001

EMELÕGÉP-KEZELÕ
E-00803/2014/A003

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELÕ

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Észak-Nyugat Zala

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Észak-Nyugat Zala Hirde
ssen

nálu
nk !
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Az idén második alkalom-
mal rendezik meg a

. A kétnapos rendez-
vényre június 25-26-án kerül
sor, a fesztiválra a tavalyinál jó-
val szélesebb körû programok-
kal várják a látogatókat. A már-
cius 10-én tartott sajtótájékoz-
tatón polgármes-
ter elmondta, hogy a rendez-
vény szervesen illeszkedik a

programjaihoz. A
szórakoztatáson túl nem tit-
kolt cél a kisüzemi mezõgazda-
sági, ezen belül kiemelten a
sertéstenyésztés és húsfeldol-
gozás értéknövelõ tevékenysé-
gének, az ágazat hatékonyság-
növelõ lehetõségeinek bemu-
tatása.

A szervezõk arra is fel sze-
retnék hívni a figyelmet, hogy
a nemzeti gasztrokultúra kin-
cseihez az ország nyugati felé-
ben készült húsipari termékek
is hozzátartoznak, bátran ver-
senyre kelhetnek akár a híres
békéscsabai kolbászokkal is.
Ennek bizonyításaként a feszti-

Goldfin-
ger Zalai Kolbászfesztivált Nagy-
páliban

Köcse Tibor

Páli Nyár

Ismét lesz kolbászfesztivál Nagypáliban

Köcse Tibor és Goldfinger Dávid tartotta a sajtótájékoztatót.

válra több kolbásztöltõ csapa-
tot is meghívnak az ország kü-
lönbözõ részébõl, a terméke-
ket pártatlan szakmai zsûri fog-
ja elbírálni. A programok elsõ-
sorban a Gyöngyvirág utcában
található 3 hektáros területen
zajlanak majd, ugyanakkor a
szakmai konferenciáknak az
ÖKO-völgyben található Inno-
vációs Centrum ad otthont.

A rendezvény ideje alatt
mezõgazdasági kiállítások is lesz-
nek, a látogatók ennek kereté-
ben többek között megismer-
hetik a húsfeldolgozó gépeket,
a sertésfajták teljes választékát.

A rangos esemény megnyi-
tójára június 25-én 10 órakor
kerül sor, melyre a szervezõk a
megyei vezetõkön túl meghív-
ták föld-
mûvelésügyi minisztert is.

fõszervezõ rész-
letes tájékoztatást adott a ter-
vezett programokról, ezek kö-
zött kiemelkedik a hagyomá-
nyos disznóvágás-bemutató, me-
lyen az ország 500 kg-ot meg-
haladó kocája

dr. Fazekas Sándor
Gold-

finger Dávid

„legsúlyosabb”

lesz az áldozat. Mindkét nap
lesznek kóstolással egybekö-
tött gasztronómiai bemutatók,
egyéb kísérõ programok. A ki-
csik szórakoztatásáról a kitele-
pült vidámpark gondoskodik,
a sport szerelmesei kispályás
focimeccset is láthatnak, ahol
a tervek szerint a helyi csapat
a ZTE együttesével méri össze
tudását.

A fesztiválon számos zenei
programmal, köztük neves elõ-
adókkal gondoskodnak a kö-
zönség szórakoztatásáról. Itt
lesz szombaton este az

legnagyobb, két és fél
Edda

Mûvek

órás koncertje, fellép az
, , a

zenekar, a meghívottak
között van és

, a ,
az éjszakai bulizóknak a
szolgáltatja a talpalávalót. A két-
napos eseményre mintegy 10
ezer látogatót várnak, a feszti-
vál helyszínére Vas és Zala me-
gyébõl óránként ingyenes busz-
járatokat is indítanak, a ren-
dezvény lebonyolításának ma-
gas szintû biztosításáról a szer-
vezõk gondoskodnak.

Irigy
hónaljmirigy Kis Grófó Ho-
oligens

Majka Curtis,
Csepregi Éva Pataky Mûvek

Fáraó

Huberné Kuncsik
Zsuzsanna

A XXIII. Nemzetközi Ener-
gia és Innovációs Fórumra Vi-
segrádon kerül sor.

Ezen rendezvényen az ener-
giaszektor szinte minden terü-
letérõl képviselték magukat
kis- és nagyvállalatok, állami in-
tézmények és cégek, szakható-
ságok, kompetens szakembe-
rek, önkormányzatok.

A konferencián az önkor-
mányzati szekciót

polgármestere vezet-
te. Elõadásában bemutatta azt
a vidékfejlesztési szisztémát,
amelyet Magyarországon pél-
daértékûen képvisel a falu. A ki-

Köcse Tibor,
Nagypáli

Energia és innováció
vetített diákon láthatóak vol-
tak azok a már megvalósult fej-
lesztések, amelyek az önkor-
mányzat villamosenergia költ-
ségének 2014. évben mért meny-
nyiségének 100 %-át megter-
melik. A polgármester által ké-
szített grafikonok szemléltet-
ték, ahogy a fejlesztések meg-
valósultak, s milyen arányban
csökkentek a karbon emisz-
sziós mutatók az önkormány-
zati intézmények mûködése
kapcsán.

A konferencia közben láto-
gatás is zajlott a rév-komáromi
fûtõmûben.

Köcse Tibor is elõadást tartott.

A és a
Élelmiszerlavina program címmel hirdetett pályázatot, azzal a
céllal, hogy helyi összefogással a rászorulók élelmiszertámo-
gatáshoz juthassanak. A pályázaton
sikeresen szerepelt.

– Nagy öröm volt számunkra, mikor értesültünk arról,
hogy a nyertesek között tudhatjuk magunkat ezen a pályá-
zaton is – mondta polgármester. – A tá-
mogatás jelen esetben zöldségvetõmag formájában érkezett a
településre. A pályázó feladata a kapott vetõmagok segítsé-
gével élelmiszerek elõállítása, és a megtermelt élelmiszer rá-
szorulókhoz történõ eljuttatása. Támogatásként burgonyát,
paradicsomot és kukoricát kapott az önkormányzat, de ön-
erõbõl paprikát, hagymát és cukkínit is ültetünk tavasszal. A
program sikere a civil szervezetek együttmûködésén is mú-
lott, hiszen alapvetõ feltétel volt a minél szélesebb társadalmi
réteg bevonása. A megvalósítás – ültetés, növényápolás, beta-
karítás, feldolgozás – során a frissen alakult Kertbarát Egye-
sület tagjainak aktív közremûködésére számítunk, illetve sze-
retnénk bevonni a munkába a fiatalokat és a késõbbi támoga-
tottakat is. A megtermelt zöldségeket közvetlen támogatás-
ként elsõsorban nyersanyag formájában fogjuk eljuttatni a
szociálisan rászorulóknak, illetve közösségi étkezéseket is sze-
retnénk rendezni.

Magyar Élelmiszerbank Egyesület Syngenta Kft.

Kispáli Önkormányzata

Horváth Zsuzsanna

Kispáli Élelmiszerlavina

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Észak-Nyugat Zala Hirde
ssen
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A szlovéniai ren-
dezték meg a nemzetközi falu-
megújító versenyben résztve-
võ települések szakmai konfe-
renciáját.

A nemzetközi zsûri és a
verseny szervezõinek bemutat-
kozása után a pályázó 25 tele-
pülés adta elõ projektjét.

A német falvak fõleg az el-
öregedéssel, a lakosság csökke-
nésekkel vannak terhelve. Egy
svájci polgármester a beszû-
kült finanszírozási lehetõsé-
gekre hívta fel a figyelmet, míg
a csehek a civil együttmûkö-

Postonján

Falumegújító verseny

désekben rejlõ lehetõségek ki-
aknázását hangsúlyozták.

polgármes-
tere a szocialista idõszak hát-
rányából induló több évtize-
des lemaradás behozását, vala-
mint a falu hazai és nemzet-
közi versenyeken szerzett ered-
ményeit említette.

A konferencia végén egy
német, Fekete-erdei település
polgármesterével kapcsolatfel-
vételben egyeztek meg. Szep-
temberben Nagypáliban hiva-
talos látogatást tesznek.

Kö-
cse Tibor, Nagypáli

kt

Újabb kapcsolatfelvétel történt…

Magyar szakembereknek és
beruházó érdeklõdõknek tar-
tott elõadást az ausztriai

melletti ipari területen
Pan-

dorf

Nagypáliban is tervezik
mûködõ biogáz üzemben a
cég vezetése. A képen is lát-
ható technikai újdonság egy
olyan alapanyag hõkezelési

módszer, amely mintegy egy-
harmadára csökkenti a bom-
lási folyamat idejét, huszonöt
százalékkal nõ a metángáz ki-
nyerési aránya, valamint a ha-
gyományos biogáz technoló-
giában nem feldolgozható hul-
ladék anyagok feldolgozása is
lehetségessé válik. Nagy elõ-
nye a rendszernek, hogy a me-
zõgazdasági területek nem fõ
termékeit, hanem hulladékait
használja alapanyagként. Ilyen
alapanyagok például a kukori-
caszár, a szalma, a repceszár, a

trágyafélék, a háztartási bom-
lasztható hulladékok, valamint
az élelmiszergyártás mellék-
termékei.

falufejlesztési el-
képzeléseiben szerepel egy
ilyen berendezés mûködteté-
se. Jelenleg a már korábban
megvásárolt önkormányzati
tulajdonban lévõ iparterületen
folynak az elõkészítõ tervezési
folyamatok. A vidékfejlesztési
operatív program sikeres pá-
lyázata esetén a megvalósítás
következhet.

Nagypáli

A pandorfi biogáz üzem.
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A húsvét a keresztény világ
egyik legnagyobb ünnepe,
mely szorosan kapcsolódik a
tavasz kezdetéhez is. Törek-
szünk arra, hogy az óvodások
már kisgyermekkorban megis-
merkedjék és szívükbe zárják
az ünnephez kapcsolódó nép-
szokásokat és hagyományokat.

Mi magunk is gyermekkori
emlékeinket felidézve alakítot-
tuk ki húsvéti programunkat.
Elsõként kint az óvoda udva-

Húsvét az egervári óvodában

rán csoportonként kerestük
fel a nyuszit, akit a gyerekek
verssel és énekkel örvendez-
tették meg. A fiúk nem feled-
keztek meg a lányokról: jó
illatú kölnivízzel locsolkodtak,
amit a lányok csokival és hí-
mes tojással köszöntek meg.

Végül a nyuszi ajándékait
kellett megkeresni, az aprósá-
gok csillogó tekintetében tük-
rözõdött az öröm.

Peresztegi Szabina

A gyerekek verssel és énekkel fogadták a nyuszit.

A húsvét közeledtével kéz-
mûves foglalkozást tartottak

. A nagy érdeklõ-
désre való tekintettel a hely-
szín most nem az ifjúsági klub-
ban volt, hanem a községháza
nagytermében. Többféle aszta-
li dísz készítésére volt lehe-
tõség virágkötõ
szakmai irányításával. Igyekez-
tek olyan anyagokkal dolgozni,
amelyeknek viszonylag ala-
csony a költsége és a legtöbb
háztartásban megtalálható, így
tojástartó, színes papír, mû-
anyag pohár, szalagok felhasz-
nálásával készültek a szebbnél
szebb alkotások.

Örömükre szolgált, hogy a
falubeli hölgyek és lányok mel-
lé most a szomszédos telepü-

Kispáliban

Botos Andrea

Az ünnepre készültek

Többféle asztali dísz készült.

Nagypáli 2013-ig pilot
partner településként három
éves nemzetközi projekt kere-
tében képviselte hazánkat. A
Nagypáliban 9 ország képvise-
letében tartott rendezvényen
az az elhatározás született,

Folytatódik a nemzetközi együttmûködés
hogy egyesületi formában él
tovább a folyamat.

A nemzetközi egyesülethez
11 országból csatlakoztak falu-
közösségek, amelyek mind-
egyike egyetért a terrotérikus,
okológikus gondolkodásmód-

Tovább él a folyamat.

dal, sokat kíván tenni a közös
fenntartható zöld jövõnkért.

Az értekezleten sok szó
esett az együttmûködési lehe-
tõségekrõl, akár brüsszeli ja-
vaslattételekkel is.

Természetesen nem marad-
tak el a térségi jó példák be-
mutatásai sem, hiszen faap-
rítékból szivacsos természetes
szigetelõanyagot elõállító üze-

met is láttunk, de bemutatásra
került a helyi termékeket di-
rektértékesítéssel forgalmazó
termelõi bolt is.

A lyoni repülõtérre való
visszautazás elõtt még sike-
rült francia és spanyol ön-
kormányzati projekttel kap-
csolatos lehetõségeket is kör-
vonalazni.

(kt)

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

lésrõl is érkeztek szorgos kezû
fiatalemberek.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Laci már 20 éve mérnök,
de még mindig tartja az
egyetemi barátaival a kap-
csolatot. Évente egyszer
összejönnek és jót buliznak,
hogy legyen mirõl késõbb
beszélni. A találkozásra idõ-
pontot és helyszínt nem
egyszerû összehozni, hiszen
mindenki rendkívül elfog-
lalt. De hála az internetnek
és az e-mail feltalálójának,
nem kell hosszú telefon-
hívásokba bonyolódni. Sõt,
Laci már az elején rájött,
hogy nem kell mindenki-
nek külön e-mailt írni, egy
kattintással egyszerûen min-
denkinek el lehet küldeni
ugyanazt a levelet.

Így gyorsabban lehet
egy olyan idõpontot találni,
ami mindenkinek jó. Hiszen
mindenki egyszerre látja és
jelzi, ha neki is megfelel. A
következõ bulin István szü-
letésnapját akarták megün-
nepelni. Kitalálták, hogy kö-
zösen vesznek ajándékot.
Laci, amikor a sokadik e-
mailváltás után elolvasta,
hogy végre a gitárt minden-
ki megfelelõnek találta, le-
törölte az izzadságcseppe-
ket a homlokáról. Mert
mondjuk ki, a fiúk néha
elég körülményesek voltak.
Nehezen jutottak egyez-
ségre.

Már csak egy dolog ma-
radt hátra – gondolta magá-
ban Laci – és megírta az
azóta is sokat emlegetet e-
mailt:

És egy kattintással el-
küldte mindenkinek. István
volt az elsõ, aki válaszolt: –
A koromat semmiképp…

– Mit írjunk Istvánnak
a gitárra?

mxm lakberendezés:
Miszori Imre

Mit írjunk rá…

Az élõ
foglalkozott

már zenéléssel is, jelenleg in-
formatikai területen dolgozik
és mellette szabadidejében a
település lakóinak örömére a
helyi történéseket is megörö-
kíti. Legjobb fotói már Alsó-
nemesapáti faluházát díszítik
és a Spiritusz programnak
köszönhetõen mára már több
kisfilmet is forgatott a köz-
ségrõl.

– Úgy próbáltam felépíteni
a videókat, hogy mindegyik-
nek legyen egy eleje, történése
és vége. A videózás nem áll
messze a fotózástól, itt is
vannak alapvetõ szabályok. A
program keretében elõadáso-
kon kaptunk szakmai segítsé-
get és sok dolognak utána is
néztem. 10 kisfilm készült, ab-
ból az elsõ kettõt, Pereszteginé
Cziráki Katalin polgármeste-
rünk készítette. A nyolc vi-
deóm témájaként megjelentek

Alsónemesapátiban
Herczeg Attila

Videókkal népszerûsítik a települést

a Bodzatanya születése, a két
Fûvésznap történései, a falu
kovácsa, Tóth Dávid Kornél.
Czirákiné Amál nénivel vissza-
tekintettünk a tsz-idõkbe, be-
mutattuk a település faipari
vállalkozóját, Jagasics Dezsõt, a

falu egyik mézlovagját, Né-
meth Zsoltot, valamint Takács
Tibort és gépgyûjteményét.
Ezek a videók a települést is
népszerûsítik, így aki rákeres
Alsónemesapátira az Interne-
ten teljesebb képet kap róla,
hogy hol is élünk. Fontos,
hogy kultúránkat is megõriz-
zük, így legközelebbi videónk
lehet, hogy a könyvtárról ké-
szül... – sorolta az alkotó, aki
lánya révén a megyeszékhelyi
Press Dance táncklub felvéte-
leiért is felelõs.

A felvételeket Attila csupán
egy kamerával vette fel, azon-
ban mindezt sikerült olyan
trükkösen összerakni, hogy a
nézõ mégis több szemszögbõl
nézheti a filmeket. A Youtube
csatornán megtalálható felvé-
telek kedvezõ visszajelzéseket
kaptak a Kocsmatévé progra-
mon is.

Pataki Balázs

Az alapos utómunka során áll össze a végleges videó.

Egervár Község Önkor-
mányzata felhívást intéz a
lakossághoz, hogy a felújí-
tott közösségi háznak mi-
lyen nevet lehetne adni. Az
ötleteket várják a polgar-
mester@egervar.hu címen,
illetve a település Facebook
oldalán vagy személyesen,
melyek közül szavazással
választják ki az épület nevét.

A névadó az önkormány-
zat jóvoltából az avatóün-
nepségen ajándékban ré-
szesül.

Adjunk nevet
a háznak!

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

A cikkek oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

Zalatáj

www.zalatajkiado.hu
facebook

Zalatáj naponta!

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A
a tavalyi

évhez hasonlóan ismét meg-
szervezte 2016. március 5-én a
nõnapi bált, melyre meghívták
a falu lakosait is. A közösségi
ház földszinti nagytermében
„batyus” jelleggel lebonyolított
rendezvényt támogatta a köz-
ségi önkormányzat, a talpalá-
valót most is
szolgáltatta, aki már a hiva-
talos megnyitó elõtt kifárasz-
totta a bálozókat.

Az asztalok roskadásig
megteltek a sok házi készítésû
finomsággal, a jó hangulathoz
a helyben termelt itókák is
nagyban hozzájárultak. A ren-
dezvény meglepetés vendégei
ezúttal a

voltak, akik elõadá-
sukkal jelentõsen emelték az
est színvonalát. Az önkormány-
zat nem képviselõ alpolgár-
mestere, nõnapi
köszöntõjét követõen a

elnöke,
mûsoruk elõtt röviden be-
mutatta a csapatot, és egy
alkalomhoz illõ kedves nõnapi
verssel köszöntötte a hölgye-
ket. A 80 fõs egyesület 11 éve
mûködik, nótázni szeretõ tag-
jaiból mintegy két éve alakult

Nagypáli Nyugdíjasok

Közössége Egyesület

Németh Csaba

csácsbozsoki nyug-

díjasok

Papp Zsolt

Csács-

bozsoki Évgyûrûk Nyugdíjas

Egyesület Király Imre

Fergeteges nõnapi bál

a dalkör, sikereikre jellemzõ,
hogy egyre több helyre hívják
fellépésre õket. A ma már 24
fõs dalkör vezetõje, a népmû-
velõ tájékoztatása
szerint a nótás kedvû nyug-
díjasok két éve kerestek veze-
tõt maguknak, aki lelkesedé-
sével, szakértelmével össze-
fogja a csapatot. Õ örömmel
vállalta a felkérést, s már heti
rendszerességgel próbálnak,
repertoárjuk a közönség igé-
nyeinek megfelelõen folyama-
tosan bõvül, a magyar nótákon
kívül elõadnak katonadalokat,
operetteket, de a modern mai
dalok sem hiányoznak a kíná-
latukból.

A vendégek ezúttal egy fer-
geteges operettválogatást ad-
tak elõ, a mûsoruk végén már
együtt énekeltek velük a hely-
beliek. A felajánlásokból ezút-
tal is értékes nyeremények ta-
láltak gazdára a tombolasorso-
láson, a bevételekbõl további
egyesületi rendezvények való-
síthatók meg. A bálozók fá-
radhatatlannak bizonyultak,
együtt ropta idõs és fiatal, már
jóval elmúlt éjfél mire a ren-
dezvény véget ért. A nagy si-
kerre való tekintettel bizo-
nyosan lesz jövõre is nõnapi
bál a faluban!

Huber Klára

Idén is megrendezték a bált.

Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás

8912. Nagypáli, Arany J. u. 26.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Túraverseny Vasboldogasszonyban !

Meghívó!

Az Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás és
Vasboldogasszony Önkormányzata

A túrversenyen való részvétel feltételei:

A verseny kezdési idõpontja: 2016. május 7. 10,00 óra
Gyülekezõ a sportpályánál

(Vasboldogasszony Sziklai u. 4.) 9.30 órától
Vasboldogasszony- Sportpálya

Kistérségi Iroda 8912
Nagypáli Arany J. u. 26. címre kérjük.

a hagyományokhoz híven, az idei évben is megrendezi
2016. május 7-én az

– A jelentkezési lap határidõben való visszaküldése
– Minden falu készüljön egy ötletes és nem mindennapi étel

elkészítésével, melyre 1-2 fõ fõzõszemélyzetet és
nyersanyagot hozzon magával

(vizet, és a tüzeléshez fát biztosítunk)
– Plusz pontot jelent, ha a polgármester is részt vesz a

versenyben, illetve a csapatokban minél több korosztály
képviselteti magát.

A túra indulási helye:

Bõvebb felvilágosítást és tudnivalókat a helyszínen
adnak a szervezõk.

Jelentkezési lapok visszaküldését

Várjuk minden túrázni szeretõ jelentkezését az ifjúsági
természetjáró túraversenyre és fõzõversenyre!

IFJÚSÁGI TERMÉSZETJÁRÓ TÚRA ÉS
FÕZÕVERSENYT .

Szervezõk

Jelentkezési lap

A csapat neve:……………………………………….....………………….
Csapatvezetõ címe:……………………………………………………...
A csapat korszerinti összetétele:…………………………………
……………………….........................................................…………
………………………………………………………………………………......
A fõzõverseny mesterszakácsa:……………………………………
…………………………………………………………………………………
Mivel érkeznek a versenyre?

autókkal autóbusszal egyéb
Van-e a csapatnak indulója, csatakiáltása, amit elõ kíván
adni?

van nincs
Ötlet, javaslat a versennyel kapcsolatban, amit szeret-
nénk, hogy a szervezõk vegyenek figyelembe:……………
…...………………………………………………………………………………
...…………………………………………………………………………………
…………………………..................................................................
Dátum:…………………..

.....………………… ............................
polgármester csapatvezetõ

Visszaküldendõ: Észak-Nyugat Zalai Kistérségi Társulás
8912. Nagypáli Arany J. u. 26.
Beérkezési határidõ: 2016. május 1.

2016. május 7. 10.00 óra Vasboldogasszony

az Ifjúsági Természetjáró Túraversenyre és
Fõzõversenyre

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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Kistérségi havilap

Vagyonbiztonság, elsõse-
gélynyújtás, internet-bizton-
ság, droghelyzet, bûnmegelõ-
zés a kisfalvakban. Március 21-
én adott helyet a

és a
szerve-

zésében a
által a tér-

ségi falugondnokok és házi
gondozók részére tartott biz-
tonságtechnikai elõadásnak. A
résztvevõknek , a
Magyar Vöröskereszt Zala Me-
gyei Szervezetének megyei
elsõsegélynyújtó koordináto-
ra tartott oktatást,

rendõr õrnagy a manap-
ság elõfordulható veszélyek-

Nemesapáti
Zalai Falvakért Egyesület
Magyar Vöröskereszt

Zala Megyei Rend-
õr-fõkapitányság

Preisz Péter

Tóth Lász-
ló

Hasznos információkkal gazdagodtak

rõl és ezek megelõzésérõl
beszélt.

– A jelenlévõkkel fontos
dolgokat hallottunk, hiszen
nem lehet elégszer elmondani,
hogy mennyire oda kell figyel-
ni önmagunkra. Az idõsek csak
a kertbe szaladnak ki, de má-
sodpercek alatt megtörténhet
a baj, ha nem zárják a lakást. El-
sõsegélynyújtásból is továbbkép-
zést kaptunk, ami nagyon fon-
tos, mert tudnunk kell azonnal
segíteni – összegezte a nap ered-
ményességét
nemesapáti falugondnok, aki a
településen naponta 20-30 gon-
dozásra szorulóval találkozik.

Benkõ Jánosné

(pb)

Az egerszegi térségbõl több falugondnok és házi gondozó
vett részt az elõadáson.

A
következõ esemé-

nyén, március 16-án
és

atyák meséltek a za-
rándokútjukról. A zalaegersze-
gi Szûz Mária Szeplõtelen Szíve
Plébánia ötnapos zarándokla-
tot szervezett Fatimába. Ennek
elõzménye volt, hogy a kert-
városi plébánia kérésére

püspök a bol-
doggá avatott fatimai látnok
gyermekek ereklyéit adomá-

Nemesapáti Nyugdíjas
Egyesület

Szeghy
Csaba Kürnyek Róbert

fatimai

An-
tónio Marto

Beszámoltak a fatimai zarándoklatról
nyozta az egyházközségnek. 31
zalai zarándok indult ötnapos
portugáliai útjára, elsõdleges
céljuk az ereklyék átvétele volt.

– Minden napra volt prog-
ramunk, a világ minden részé-
bõl találkoztunk zarándokok-
kal. 1917-ben Fatimában há-
rom kis pásztorgyermeknek
jelent meg a szûzanya, aminek
századik évfordulójára jövõre
Ferenc pápa is odalátogat. A
gyerekek látomását szüleik
nem akarták elhinni, így a

szûzanya késõbb egy hetvenez-
res tömegnek is megjelent. Azt
kérte a gyerekektõl, hogy épít-
senek ott egy kis kápolnát, ami
fölé már paravánt építettek. Az
a tölgyfa, ahol a szûzanya meg-
jelent már közel száz éves. Az
embereket vonzza a késõbb
megépült bazilika, mely mel-
lett kolostor, plébánia és szé-
kesegyház is létesült. Május 13-
án volt a jelenés, minden hó-
nap 13-án minimum húszezer
ember zarándokol el oda. Por-
tugáliában tíz fok alá nem
megy a hõmérséklet, így szinte

mindig lehet kirándulni. A ká-
polna melletti paravánban haj-
nali 4 órától kezdõdõen fél
óránként vannak szentmisék.
Az emberek hite ott van, amit
semmilyen rendszer nem tud
kitörölni – összegezte Szeghy
Csaba atya, aki elõrevetítette a
plébániák programjait is. Má-
jus 8-án elsõáldozást tartanak,
következõ vasárnap Úr napját.
Május 22-én Zalaszentivánban
lesz elsõáldozás, július 2-án

szentelik dia-
kónussá.
Mózsa Csabát

Pataki Balázs

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

A területén üzemelõ

szakácsot, konyhai kisegítõt,

felszolgálót

szezonális munkára felveszünk!

Lenti Gyógyfürdõ

I. számú büfébe

Érdeklõdni lehet:

30/407-9953 • 30/437-8084

Zalából 31 zarándok járt Fatimában.
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www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo

Tel: 0692/351-320

Lazítson, pihenjen a

Lenti Termálfürdõben!

Felnõtt belépõ: 1 600 Ft

Gyermek belépõ :

Hétfõtõl - péntekig: INGYENES!

Hétvégén és ünnepnapokon: 800 Ft

(0-14 éves korig)

Kombinált belépõ : 2 500 Ft(minden medence + szaunavilág)

végzendõ

(fûnyírás, metszés) keresünk

megbízható munkavállalót mellékállásban.

Elõny a kõmûves munkában való jártasság. Nyugdíjas is jelentkezhet.

A munkaterület megközelítéséhez gépkocsi szükséges.

Zalaegerszeg külterületén
mezõgazdasági munkára

Érdeklõdni a következõ telefonszámon lehet: 30/378-4465

Kerti munkást keresünk!


