
XVII. évfolyam 5. szám

2016. május

Kistérségi havilap
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18. alkalommal rendezte
meg túraversenyét az

, így a népszerû program
idén május 7-én már felnõtt-

Észak-
Nyugat Zalai Kistérségi Tár-
sulás

Hatszor indult, négyszer nyert Nemesapáti
Vasboldogasszonyban rendezték a 18. kistérségi túrát

korba lépett. 2014-ben ,
tavaly Kispáliban
gyõzedelmeskedett, így adott
volt a kérdés, hogy ki végez
idén az elsõ helyen.

Gõsfa
Nemesapáti

Kispáli tavaly is több mint
30 fõs csapattal indult, idén is
hasonló létszámmal vágtak ne-
ki a túrának. Versenyen kívül

is indított
csapatokat, egyiket

pedagógus vezette,
akit lelkes fiatalok vettek kö-
rül. Elmondása szerint érdeke-
sek voltak a feladatok, minden-
ki élvezte õket és azok is kipró-
bálhatták magukat, akik nem
annyira ügyesek vagy erõsek.

– Nagyon jó túra volt, olyan
ügyességi feladatok és teszt-

Vasboldogasszony
Szermjagin

Marianna

kérdések voltak, amit a gyere-
kek és a felnõttek is tudtak. A
„vadetetés” és a cukorgolyó-
rakó játékot egyformán élvez-
tük, a diótörésben is ügyesek
voltunk. Mindenki jól érezte
magát, egy hangulatos túrán
vettünk részt – mondta a

csapat nevében

A fõzõversenyt Nagypáli
nyerte, megelõzve és
Nemesapáti szakácsait. Eger-
vár csapata évrõl évre az

nagypáli Far-
kas Ferencné, Jutka.

Egervár

Két állomás között a gyõztes Nemesapáti csapata.
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(Folytatás az 1. oldalról)

Zala megyében kevés tele-
pülés nem rendelkezik címer-
rel. is közéjük tarto-
zott, de ezt a hiányosságot si-
került több mint féléves mun-
kával pótolnunk.

Gyûrûs

Elkészült Gyûrûs címere
Gyûrûs község címere kék

alapon zöld homorú pajzstalp,
rajta ezüst, hullámos pólyával.
A címerkép egy aranypatkón
álló, jobbra forduló, szárnyait
kiterjesztõ, fehér galamb, ami-
nek lába és csõre vörös színû.
Csõrében vörös ékköves arany-
gyûrût tart. A pajzs alatt egy
fecskefarok-végzõdésû, aranyszí-
nû szalag lebeg, rajta a tele-
pülés neve GYÛRÛS felirattal,
két oldalán egy-egy díszpont.

A címer díszesebb válto-
zatán a pajzs tetején egy arany-
rostélyos, ezüstszínû sisak
nyugszik, nyakában vörösék-
köves aranylánc lóg. A sisakon
ékkövekkel és gyöngyökkel dí-
szített aranyszínû leveleskoro-
na, rajta a címerképben lévõ
galamb ismétlõdik. A takaró
jobb oldalt arany-vörös, bal
oldalt ezüst-kék színû.

-b-

Az MLSZ által 2011-ben el-
fogadott, tíz évre szóló straté-
gia egyik legfontosabb célkitû-
zése a tömegbázis szélesítése.
A szövetség a tömegesítés ér-
dekében indította el pályaépí-
tési programját, melynek elsõ
eredményei mára kézzelfogha-
tó valósággá váltak.

A program sikerét nemcsak
az elkészült pályák növekvõ
száma mutatja, hanem az is,
hogy egyre több település jelzi
építési igényét, és kapcsolódik

Hatszor indult, négyszer nyert Nemesapáti
Vasboldogasszonyban rendezték a 18. kistérségi túrát

élmezõnyben végez, talán nem
is volt olyan túraverseny, ami-
rõl hiányoztak volna. Az asztal-
ra idén gyrost és zöldséges
köretet, hasábburgonyát, vala-
mint fokhagymás májas márto-
gatós pirítóst készítettek és
ráadásként virslikarikás pró-
szát kóstoltattak. A versengés-
re mindig egy aktuális sláger
átiratával alkotják meg a csa-
pat aktuális indulóját, melyet
az állomáshelyeken is elõ-
adnak.

– A szervezõk idén is kitet-
tek magukért, nem nehéz, de
jó útvonalat sikerült összeállí-
taniuk. Volt benne egy kis
hegymászás és völgyre leeresz-
kedés is, de ennyi kell is egy
ilyen erdei túrához. Több éve
visszaköszönõ feladat az erdei
fák és állatok felismerése, el-
maradhatatlan a házigazda te-
lepülés történetének az isme-
rete. Ezekre a feladatokra mi is
készültünk, így bízunk benne,
hogy idén is minél jobb ered-
ményt sikerül elérnünk. Sze-
mély szerint talán csak egy
túrát hagytam ki, minden év-
ben van egy több korosz-
tályból álló állandó mag, akik
köré sikerül új túrázókat csábí-
tani. Ezek a túrák összekötik a
térség településeit, van egy
egészséges rivalizálás, mellette
az évek során számos barátság

alakult ki – összegezte
, Egervár polgármestere.

A túraversenyen idén is Ne-
mesapáti gyõzött, második-
ként , harma-
dikként Egervár végzett. A má-
sodik helyezett csapat idén az
alsónemesapáti

tagjaiból verbuváló-
dott, akik egyöntetûen állítot-
ták, hogy a csövön leguruló
dió törését még gyakorolniuk
kell. A fõszakácsuk,

saját specialitásával,
székelygulyással várta lelkes
csapatát:

– A pingponglabdák gurít-
gatásában jó eredményt ér-
tünk el, a lövészet is egészen
jól ment és kiderült, hogy jól
ismerjük a természetet. Annak
is megvolt az elõnye, hogy
kevesebben voltunk, mert így
mindenkinek jutott feladat. A
végétõl viszont falra mász-
tunk…, de nagyon jó volt itt
lenni! – mondták viccesen a
csapat tagjai, az egyik legmé-
lyebb horhos oldalának meg-
mászását felidézve.

A túrázókat a Vasboldog-
asszony története, a térség te-
lepülésképeinek azonosítása,
egymás puttonyként való cipe-
lése, illetve a pókjárási feladat
ugyanúgy próbára tette.

– Nem is számítottunk ar-
ra, hogy ennyien képviseltetik
magukat, nagyon örülünk,

Gyerkó
Gábor

Alsónemesapáti

Harangláb
Egyesület

Fábián
László

hogy Gõsfáról, Lakhegyrõl,
Kispáliból, Nagypáliból, Ali-
bánfáról, Nemesapátiból, Alsó-
nemesapátiból és Egervárról is
érkeztek túrázók. Összesen 12
csapat indult, külön csapatot
alkottak a közös hivatal dol-
gozói, mellettük versenyen kí-
vül tõlünk is indult három
csapat. A hét állomáson ügyes-
ségi és erõnléti játékok, köny-
nyebb és nehezebb feladatok
egyaránt voltak. Több generá-
ció volt jelen, mindenki jól

szórakozott, az ilyen összejö-
vetelnek jó kapcsolatépítõ sze-
repük is van – számolt be a
kedvezõ tapasztalatokról

, a rendezõ település
polgármestere, aki minden fel-
adatot kipróbált.

A jelenlévõk a folytatásról
is megegyeztek, a túraverseny-
nek jövõre Gõsfa ad otthont.

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

Maz-
zag Géza

Pataki Balázs

A túrán a hölgyek is kipróbálták, hogy mennyire sikeresek
lövészetben.

Mûfüves pálya épül Nagypáliban
be a projektbe. A mai követel-
ményeknek megfelelõ futball-
pályák több funkciót is be
tudnak tölteni, szabadidõs
sportolásra ugyanúgy alkalma-
sak, mint egyesületek vagy
iskolák sportprogramjának se-
gítésére.

is benyújtotta pályázatát egy
22x42 m-es mûfüves futball-
pálya megvalósítására. A kivite-
lezés április hónapban kez-
dõdött.

Nagypáli Önkormányzata
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Május 28-án mozgalmas
napra virradt apraja-
nagyja, ekkor rendezték a tele-
pülés Családi napját, ami több
programot is tartogatott. Reg-
gel kilenc órára öt fõzõcsapat
népesítette be a falu központ-
ját, és neki is láttak a kapott
és hozott összetevõkbõl fõzt-
jük elkészítésének. Az

egyformán 3-3 kg
sertéscombot, illetve krumplit
és 1 kg hagymát kaptak, ami-
bõl bográcsos ételt kellett ké-
szíteniük. A csapatok kreatívak
voltak, így pörkölt sült krump-
lival, pincepörkölt, betyárle-
ves, barátságpörkölt és bojtár-
leves egyaránt asztalra került
és az önkormányzat is fõzött a
vendégeknek, akiket délután
süteményekkel és langallóval

Kispáli

önkor-
mányzattól

Kosárlabda-pályát, közösségi kertet avattak
További fejlesztéseket terveznek Kispáliban

kínáltak meg. A zsûri döntése
alapján a sertéspörkölt érde-
melte ki a legjobb osztályzatot,
amit és
készített. A verseny résztvevõi
a szabadtéri sütéshez, fõzés-
hez praktikákat nyújtó könyvet
kapnak, a gyõztest egy puffal
és egy palacsintasütõvel díjaz-
ták. Külön elismerték

tevékenységét, aki min-
den rendezvényen gondosko-
dik a résztvevõkrõl. Õt egy va-
csorautalvánnyal lepték meg,
hogy végre ne neki kelljen
fõzni.

– Az év elején több pályá-
zaton is sikeresen szerepelt
Kispáli, melyeknek gyümöl-
cseit most adjuk át. A Családi
naphoz kapcsolódóan hamaro-
san beadunk egy pályázatot, a

Szabó Istvánné lánya

Smodics
Sándor

Védõháló a családokért cím-
mel. A Mol Zöldövezeti Prog-
ram keretében 750 ezer forint
támogatást kapott a falu, me-
lyet a zöld felületek fejleszté-
sére és fából készült köztéri
elemekre lehetett fordítani.
Így jött létre a ma felavatandó
Kispáli Kiskertje közösségi
kert, melybe gyümölcsfákat és
bokrokat illetve fûszernövé-
nyeket ültettünk. Az Élelmi-
szerlavina pályázaton 400 ezer
forint értékû vetõmagot kap-
tunk, a megtermelt zöldséget
rendezvényeinken használhat-
juk fel. Kispáliban példaértékû
a közösségi összefogás, hiszen
a növények ültetésénél és pa-
dok összeállításánál közel öt-
venen tevékenykedtek. Koráb-
ban már lakossági felmérésen
megkérdeztük, hogy ki mit
szeretne és a fiatalok a kosár-
labda mellett döntöttek. Idén
lehetõségünk nyílt az öntött
gumiburkolattal ellátott pálya
megépítésére és a focipályát is
megszépítettük. Szeretnénk
köszönetet mondani mind-
azoknak, akik anyagilag vagy
munkájukkal támogatták a fej-
lesztések megvalósulását –
mondta el az újdonságok kap-
csán pol-
gármester, aki külön megkö-
szönte a képviselõ-testület és a
civil szervezetek munkáját és
kiemelte a település szerepvál-
lalását a térség különbözõ ren-
dezvényein.

A falu jelenleg is egy pá-
lyázati kiíráson vesz részt, ahol
vásárlók szavazhatnak arra,
hogy a körzetben esetleg Kis-
páli nyerjen támogatást a me-
zõgazdasági évkörhöz kapcso-
lódó jeles napok hagyományai-
nak ápolását és az egészséges
életmódot, táplálkozást nép-
szerûsítõ gasztronómiai prog-
ramsorozatra. Az elmúlt hetek-

Horváth Zsuzsanna

ben zárták azt a több hónapos
elõkészítési, tervezési munkát,
aminél mintegy 37 millió fo-
rintos támogatás igénylését cé-
lozták meg, a közösségi ház
külsõ és belsõ felújítására. A
napokban 30 millió összérté-
kû pályázatot nyújtottak be
járdafelújításra és a buszfordu-
ló kialakítására.

A kosárlabda-pálya avatása
alkalmával a fiataloknak

, a Zalakerámia
ügyvezetõje,

a csapat utánpótlásá-
nak tehetsége és
technikai vezetõ mutatott trük-
köket, melyeket a gyerekek ér-
deklõdve fogadtak.

– Egervárra járunk iskolá-
ba, ahol hétfõnként tesi órán
szoktunk mindig kosarazni. A
kosárlabdában leginkább a
cselezgetéseket szeretjük, õsz-
szel szeretnénk meccsekre is
menni. A tesómmal is szok-
tunk játszani, szeretnénk ké-
sõbb is kosarazni – mesélték a
lányok, így

,
míg úgy
érzi, hogy bár a kézilabdá-
ban ügyesebb, de hamarosan
a Göcsej SK csapatánál mecs-
csel majd.

A lurkókat a gyermeknap
alkalmából egész nap ugráló-
vár, trambulin és kézmûvesmû-
hely várta. Délután színpadra
lépett a

, valamint a
, a kicsi-

ket pedig és
mûsora szórakoztatta. A

programok végeztével a lako-
sok este tábortüzet raktak és
utcabálon táncolták ki a falu
májusfáját.

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

Stá-
rics Kornél ZTE
KK Puschmann
Bence,

Kis Attila

Vargyai Zsófia
Dorka Vargyai Petra Csilla,

Benkõ Franciska

Napraforgó Néptánc-
csoport Zalaapáti
Harmonika Zenekar

Pap Rita Bodnár
Attila

Pataki Balázs

A fiataloknak a ZTE KK egykori játékosai és utánpótlásának
tehetsége tartott bemutatót.

Május utolsó vasárnapján,
29-én az óvoda udvarán ren-
dezték a gyer-
meknapot, ahol egykori, jelen-
legi és majdani ovisok együtt
örültek a nekik összeállított
programoknak.

– A gyerekek nagyon szere-
tik ezt az ünnepet, sok játékkal
készült az önkormányzat és
nyitva van az óvoda is. Lesz
kézmûves foglalkozás, ugráló-
vár, fagyizás, palacsintázás és
lufikat, ajándékokat kapnak az
apróságok. A megyei könyvtár
támogatásának köszönhetõen
a Kis Hétrét Zenekar mûsorát
hallgatják most. Nagyon sok
szülõ segíti a rendezvényt és a
Korona Pékség, valamint Szeghy
Csaba atya is támogat minket –
árulta el a mûsor alatt

polgármester, aki

Nemesapátiban

Gáspár
Zoltánné

Amikor a gyermekekrõl szól minden

A Kis Hétrét Zenekar mûsorában hangszerekkel is ismerked-
tek a gyerekek.

egyúttal azt is elmondta, hogy
pályázatot adtak be az óvoda
és játszóudvarának felújítására.

Korábban nyaranta támo-
gatásból fedezték a hátrányos
helyzetû gyermekek nyári ét-
keztetését, ami annyiban válto-
zott, hogy az önkormányzat-
nak minden tanulmányi szü-
netben biztosítania kell a gyer-
mekvédelmi támogatásban ré-
szesülõ gyerekek étkezését. A
nyári szünetben ugyancsak
könnyítenek a szülõk terhein,
a munkanapokon éthordóban
kapják az ebédet a rászorulók.
A tavalyihoz hasonlóan heti
három alkalommal idén is lesz-
nek a gyerekeknek nyári fog-
lalkozások, melyeket a kultu-
rális közfoglalkoztatott szervez
a fiataloknak.

P.B.
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Nem is gondolnánk, hogy
a környezetünkben mennyi
gyógynövénnyel, egészségünk
számára hasznos alapanyaggal
találkozhatunk! Aki részt vesz
egy gyógynövénytúrán, utána
mindjárt másképp tekint a tal-
pa közelében „magasodó” nö-
vényekre. A májusfát és a kará-
csonyfát megpillantva eszünk-
be sem jut, hogy szúrós tûle-
velük hasznos is lehet va-
lamire.

– Az erdei fenyõbõl fõzött
tea nagyon jó a megfázás ellen
és köhögéscsillapításra, a luc-
fenyõ hajtásaiból finom ször-
pöt, ágyas pálinkát lehet ké-
szíteni. A bodzának minden
részét fel lehet használni, me-
lyeknek enyhe izzasztó, víz-
hajtó hatása van. A fehér üröm
a vermutnak, az ürmös bo-
roknak az alapanyaga és ab-
szint készül belõle. A lórom
vagy lósóska szárított termése
a legmakacsabb hasmenésre is
nagyon jó orvosság, a gyökere
viszont hashajtó hatású. Az
idõsebbek még emlékezhet-
nek a hamvas szeder levelébõl
készített planta teákra. A gya-
logbodza gyökerét vesetisztí-
tásra, vesekõoldásra haszná-
lom. Gyomorsav túltengésre
nagyon jó az akácvirágból fõ-
zött tea. A kerek repkény gyep-
pótló növény, ami köhögéscsil-
lapító illóolajat tartalmaz – so-
rolta centirõl centire járva
május 21-én az

har-
madik alkalommal szervezett
Fûvésznapján
zánkai füvesember.

Az alsónemesapáti Bodza-
tanyán idén is népes érdeklõ-
dõ sereg gyûlt össze, hogy
gyógynövény felfedezõ túrán
bõvítsék ismereteiket, alig gyõz-

alsónemes-
apáti Harangláb Faluszépítõ
és Kulturális Egyesület

Takács Ferenc

Még a lábunk alatt is gyógynövény terem!
Harmadik alkalommal rendeztek Fûvésznapot

tek jegyzetelni, hogy minden
információt megõrizzenek. Az
egyesület idén pályázati támo-
gatásnak köszönhetõen tájé-
koztató táblákkal látta el a tú-
raútvonalat, így aki esetleg
nem fért oda Feri bácsihoz, az
is rátalált a fontosabb növé-
nyekre. A gyerekeket a játszó-
tér és a réten felállított tram-
bulin, virágkoszorú kötés, rajz-
verseny is lekötötte. A kezük-
ben csokrokat összegyûjtõ tú-
rázós csapat a Bodza-tanyán
kapott ebédet, ahol éhségüket
székelykáposztával, szomjúsá-
gukat menta- és citromfû za-
matával ízesített vízzel oltot-
ták. Délután ünnepélyes kere-
tek között avatták fel a

által készített
Alsónemesapáti gyógynövény-
útjai tájékoztató táblát, melyen
a Csicskenye, Szeder és Bodza
útvonalat is feltüntették a ba-
rangolni kívánóknak. A térkép
kicsinyített, zsebbe is összehaj-
togatható mását
képzõmûvész tervezte, a gyógy-
növényeket ábrázoló táblákat

botanikai
illusztrátor képei szemléltetik.

– Teljesen le vagyok nyû-
gözve, mert tavaly is sokan vol-
tak, de idén még többen jöttek
el! Az egyesület 13 éves és
több mint egy éve tudhatja
magáénak ezt a házikót, ami-
hez próbálunk programokat
szervezni. Ezekhez sikerült
megnyerni Feri bácsit, aki
nagy tudását már harmadszor-
ra adja át az érdeklõdõknek.
Az alsónemesapáti hegyen
olyan útvonalakat jelöltünk ki,
ahol a panoráma mellett a lá-
bunk alatt megtalálható gyógy-
növényekre irányítjuk a figyel-
met – mondta

, a szervezõ egye-
sület elnöke.

Ja-
gasics Dezsõ

Tóth Norbert

Abonyi Zsuzsanna

Fábiánné Si-
mon Klára

Pereszteginé Czi-

ráki Katalin polgármester
méltatta a faluért dolgozó
sikeres civilekkel való együtt-
mûködés fontosságát, a képvi-
selõ-testület törekvései is arra
irányulnak, hogy pályázati for-
rásokat kihasználva tovább szé-
pítsék a környezetet és újítsák
meg intézményeiket.

A kultúrházba átsétálva az
immunrendszerünk gyógynö-
vényekkel való erõsítésérõl
tartott elõadást Takács Ferenc,
akit kötetlenül lehetett faggat-
ni a témában. A szervezõk a

fûvésznap népszerûségét látva
már most kijelentették, hogy a
jövõre õsszel rendezik a prog-
ramot, ahol a gombák felkuta-
tása kapja majd a hangsúlyt. A
program népszerûségét látva,
nem nagy bátorság kijelenteni,
hogy jövõre már két Feri bá-
csit is „elbírna” a túra, hogy
minél több információt gyûjt-
hessenek az érdeklõdõk.

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

Pataki Balázs

A Takács Ferenc vezette túra ismét tömegeket vonzott.

A pünkösd utáni második
csütörtök, a Szentháromság
vasárnapját követõ csütörtök,
ezt követõ vasárnapon van
Úrnapja. Ezen a napon „Krisz-
tus titokzatos testét”, az oltári-
szentséget ünnepli az egyház.

május 29-én a
11 órai szentmise után kezdõ-
dött az ünnep fõ eseménye, a
körmenet, amelyen körülhor-
dozták az oltáriszentséget. A
körmenet útvonala mentén
négy oltárt állítottak fel a rövid
szertartásokhoz. Az oltárok fö-
lé lombsátrat emeltek, a föld-
re, a tovahaladó oltáriszentség
elé rózsaszirmot szórtak.

– 1263-ban egy zarándok
cseh pap szentmisét tartott a
bolsenai szent Krisztina temp-
lomban. Kétségei voltak, hogy
valóban Krisztus testévé válik-
e a kenyér és a bor, de amikor
megtörte az ostyát, akkor ab-
ból vércseppek hulltak az
abroszra. Az ostyát elküldte IV.
Orbán pápának, aki vizsgálat
után az ostyából kihulló vért
Krisztus titokzatos testének
nyilvánította. 1264. szeptem-

Nemesapátiban

Körmenettel szentelték meg az Úrnapját
ber 8-án kihirdette, hogy ezen-
túl minden évben a pünkösd
nyolcadát követõ elsõ csütör-
tökön tartsák meg az Úrnapja
ünnepét. Ilyenkor hálát adunk
az Istennek, evangéliumot ol-
vasunk és áldást osztunk az
égtájak felé. Krisztus az õ
vérével megváltott bennünket
és ezt a vért az ostyában ké-
sõbb újra megmutatta a világ-
nak. Fontos, hogy az emberek-
nek ne csak a munkára, a szó-
rakozásra legyen figyelmük,
hanem az Úrnapját is szen-
teljék meg – magyarázta az
ünnep hátterérõl

atya, aki külön megkö-
szönte a
sátrak díszítését, a virágok be-
szerzését.

Az egyházközség következõ
kiemelt eseménye július 2-án
10 órakor diakó-
nussá szentelése lesz, melyet
Nemesapátiban végez el

érsek.

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

Szeghy Csa-
ba

Németh Rózsának

Mózsa Csaba

Márfi
Gyula

p.b.

A hívek készültek rá és szép számmal vettek részt a körme-
neten.



Nemrégiben
, a tartotta

ötödik ülését a

. Az össze-
fogás jelentõségét az adja,
hogy az általuk szorgalmazott
elképzelés szorosan összefügg
az uniós TEN-T útvonalakkal,
mivel határ- és leszakadó tér-
ségeket csatornáz az észak-déli
közlekedési folyosó hálózatá-
ba, ezzel is hozzájárulva annak
infrastrukturális fejlõdéséhez.

–

– Az ülésen szervezeti és
költségvetési ügyekrõl döntöt-
tek a résztvevõk, áttekintették
a társulás elmúlt idõszakban
végzett tevékenységét, megha-
tározták a közeljövõ feladatait,
valamint elfogadták a 2016.
évre vonatkozó cselekvési ter-
vet. A napirendi pontok között
kiemelt hangsúlyt kaptak az
újonnan felállított Stratégiai
Központtal kapcsolatos témák,
különös tekintettel annak
2016-2018 közötti idõszakra
vonatkozó terveire és felada-
taira, valamint az általa kidol-
gozott projekt javaslatra.

–

– Ez az elsõ olyan javaslat,
amelyet a Stratégiai Központ
dolgozott ki azzal a céllal, hogy
elõsegítse az észak-déli tengely
menti áruszállítás környezet-
barát és intelligens fejlesztését
a közép-kelet-európai országok
gazdasági integrációjának el-
mélyítése érdekében. A „Kör-
nyezetbarát áruszállítás az egy-
ségesebb és versenyképesebb

Zalaegersze-
gen Megyeházán

Közép-Európai
Közlekedési Folyosó Korlátolt
Felelõsségû Európai Területi
Társulás Közgyûlése

Elnök úr, melyek vol-
tak a közgyûlés legfontosabb
témái?

Mit lehet tudni a közgyû-
lés elé terjesztett projektja-
vaslatról?

Zalában ülésezett az észak-déli irányú közlekedés fejlesztésére alakult Európai Területi Társulás
Beszélgetés dr. Pál Attilával, a Zala Megyei Közgyûlés elnökével

Közép-Kelet-Európáért” címû
projektet, amely egy azt meg-
alapozó tanulmány nyomán
került kidolgozásra, a Közép-
Európai Transznacionális Prog-
ram (Central Europe Program-
me) keretében kívánjuk meg-
valósítani a társulás tagrégiói-
nak és a térség áruszállításá-
ban érintett további partnerek
részvételével. A tervek szerint
a 36 hónap alatt, 2.5 millió
eurós támogatással megvalósí-
tandó projekt eredményeként
intenzívebb együttmûködés
alakulna ki a környezetbarát és
intelligens áruforgalom elõse-
gítése érdekében, növekedne
a vasúti közlekedés kapacitása
és versenyképessége, környe-
zetbarát közlekedési kapcsoló-
dások alakulnának ki a helyi
csomópontok és maghálóza-
tok között, valamint új irányí-
tási platformok és innovatív
intermodális megoldások ré-
vén a teherforgalom kisebb
környezeti hatással járna a kö-
zép-kelet-európai országokban
az észak-déli tengely mentén.
Jelenleg is folyamatban van a
társuláson kívüli potenciális
partnerek megkeresése, bevo-
nása, s az elõkészítést követõ-
en várhatóan június második
felében fogjuk benyújtani a
projektjavaslatot.

– Már a társulás 2013-as
megalakulásakor döntöttünk a
Stratégiai Központ létrehozá-

– Május 5-én nemcsak a
társulás közgyûlése került
megrendezésre, hanem ekkor
tartották az elõzõekben már
említett Stratégiai Központ
hivatalos megnyitóját is. Ké-
rem, szíveskedjen röviden be-
mutatni ennek tevékenységét
és mûködési kereteit!

sáról, amelynek fõ feladata
elemzések, tanulmányok készí-
tése a közös tevékenységek
megalapozása érdekében, szak-
mai hálózatok szervezése, kap-
csolatépítés, valamint pályáza-
ti lehetõségek feltérképezése a
fejlesztésekhez szükséges EU
források biztosítása érdeké-
ben, pályázatok és szakanya-
gok készítése. A Zala Megyei
Önkormányzat számára nagy
eredményt, hatalmas lehetõsé-
get, ám egyúttal komoly fele-
lõsséget is jelent, hogy jogot
szerzett a központ mûködte-
tésére. A Stratégiai Központ
szervezeti és mûködési kere-
teinek tavaly áprilisi meghatá-
rozását követõen hosszadal-
mas elõkészítõ munka követ-
kezett, míg idén februárban
ténylegesen is megkezdhette
tevékenységét a jelenleg há-

rom munkatársat foglalkoztató
iroda, amelynek hivatalos ava-
tására most került sor.

– Maga a társulás is biztosít
forrást a mûködéshez, illetve a
Külgazdasági és Külügyminisz-
térium „Európai Területi Tár-
sulások 2015 évi támogatása”
elnevezésû pályázati felhívása
keretében ETT-15-0005 azono-
sító számú pályázatunkkal to-
vábbi támogatást nyertünk a
központ mûködtetéséhez. A
késõbbiekben pedig a társulás
által benyújtott sikeres pályá-
zatok révén juthat mûködési
forrásokhoz a központ, amely
terveink szerint a projektte-
vékenységek koordinálását és
az általános projekt menedzs-
ment tevékenységeket végzi
majd a társulás pályázatainál.

– Milyen forrásokból mû-
ködik a Stratégiai Központ?

Dr. Pál Attila köszönti az ülés résztvevõit.

Ez alkalommal tartották a Stratégiai Központ avatását is.

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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Közel 40 milliárd forintos be-
ruházással jármûipari teszt-
pálya épül . A
fejlesztést mi-
niszterelnök jelentette be a

tar-
tott „Jövõ autói” címû kon-
ferencián.

A bejelentés után rendkí-
vüli sajtótájékoztatón számolt
be a részletekrõl

polgármester és
országgyûlési képviselõ

Zalaegerszegen, a Városházán.
– Hatalmas lehetõséget ka-

pott ezzel Zalaegerszeg, amely
révén nem csak a város és a me-
gye, hanem az ország is fejlõ-
dik, erõsödik majd. A tervek
2015 óta formálódtak. Renge-
teg munka, szakmai elemzés
és anyag, valamint lobbitevé-
kenység eredménye a zalaeger-
szegi helyszín kiválasztása –
mondta lapunknak Vigh László.

A részletekrõl Balaicz Zol-
tán polgármestert kérdeztük.

– A projekt megvalósításá-
ra az állam 35 milliárd forintot
irányzott elõ, Zalaegerszeg pe-
dig 250 hektáros területet biz-
tosít, továbbá 3,1 milliárd fo-
rintot tesz hozzá a város Te-

Zalaegerszegen
Orbán Viktor

Budapesti Mûszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetemen

Balaicz Zol-
tán Vigh
László

– Milyen forrás jelenti a fe-
dezetet?

rület- és Településfejlesztési
Operatív Programban (TOP)
meglévõ keretébõl a célterület
fejlesztésére, feltárására, köz-
mûvekkel és belsõ utakkal való
ellátására. A beruházás meg-
valósítási határideje a kor-
mányhatározat alapján 2017.
december 31.

– A jármûipari tesztpálya
közvetve és közvetlenül 350
magasan kvalifikált munkaerõ-
nek biztosít mérnöki, kutatói,
fejlesztõi állást. A projekt je-
lentõs hatással lesz a város és a
megye oktatási rendszerére:
hatalmas lehetõséget jelent
ugyanis a szakiskolai képzés,
továbbá a mûszaki felsõokta-
tás, a Pannon Egyetem zala-
egerszegi duális mechatroni-
kai mérnökképzése számára is,
amely jármûipari, logisztikai,
és tesztmérnöki ágakkal bõ-
vülhet, és a térség mûszaki kép-
zésének központjává válhat. A
kutatás-fejlesztés és az inno-
váció terén együttmûködõ
partner a Budapesti Mûszaki
és Gazdaságtudományi Egye-
tem is. Magyarország szeretne
a jármûgyártás mellett a fej-
lesztésben is élen járni. Ehhez

– Hogy érinti ez a beru-
házás a munkaerõpiacot és
az oktatási rendszert?

nagyban hozzájárul majd ez a
tesztpálya, amely egyedülálló
lesz Európában, ugyanis nem-
csak hagyományos, hanem
autonóm, önjáró, azaz vezetõ
nélküli jármûveket is tudnak
tesztelni rajta. Ezzel Közép-Eu-
rópa egyik legnagyobb ilyen
jellegû beruházása valósul
meg Zalaegerszegen.

– A döntésnél számos érv
szólt Zalaegerszeg mellett, töb-
bek között az, hogy a várost
körbeveszik azok a szlovéniai,
ausztriai, szlovákiai, és hazai
autóipari gyárak, amelyek itt
végzik majd tesztjeiket. Továb-
bá a megyeszékhelynek köz-
vetlen nemzetközi vasúti ösz-
szeköttetése van a koperi kikö-
tõvel, a közelben van a sármel-

– Milyen érvek szóltak a
zalai megyeszékhely mellett?

léki repülõtér is, továbbá itt
találkozik majd a két gyors-
forgalmi út is, azaz tökéletes
logisztikai központ Zalaeger-
szeg. A beruházás felgyorsítja a
Modern Városok Program ke-
retében tervezett infrastruk-
turális fejlesztések megvalósu-
lását, azaz az M9-es út megépü-
lését, valamint az M7-es autó-
pálya kétszer kétsávos gyors-
forgalmi úton való elérését. A
tesztpálya mûködése az ön-
kormányzat és a helyi szakkép-
zõ iskolák, felsõoktatási in-
tézmények részvételével, ál-
lami irányítással valósul meg.
Ezúton is köszönet jár minden-
kinek, aki hozzájárult ahhoz,
hogy Zalaegerszeg legyen a
helyszín, és megvalósulhasson
a város történetének egyik leg-
nagyobb beruházása!

Nem csak Zalaegerszeg profitál ebbõl
40 milliárdos beruházással jármûipari tesztpálya épül

Vigh László és Balaicz Zoltán adott tájékoztatást a részletekrõl.

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!

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

Orbán Viktor jelentette be a zalaegerszegi beruházást.
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Tibor mindig rendkívül
elfoglalt. A sok feladat és
határidõ minden idejét fel-
emészti. Beköltözése óta az
otthonában alig változott
valami. Nem is csoda, hi-
szen alig volt otthon. Teltek
az évek. Múlt év végén
megbetegedett. Otthon kel-
lett maradnia. Így volt elég
ideje elgondolkodni, hogy
mi a fontos. Eszébe jutott,
hogy a beköltözése után
mennyi mindenen akart
változtatni. Azonban ezek-
bõl nem lett semmi. Mindig
közbejött valami nagyon
fontos…

– Ez így nem mehet to-
vább! Ha most meggyógyu-
lok, magamra fogok több
idõt szánni! Az otthonom
lesz a legfontosabb – hatá-
rozta el Tibor.

Januárban a tettek meze-
jére lépett. Berohant egy
lakberendezési áruházba,
vett pár dolgot. Otthon már
nem volt elégedett az ered-
ménnyel. Õ ennél többre
vágyott. Tibor is, mint min-
den igényes ügyfél, csak azt
tudta, hogy min szeretne
változtatni, de azt hogyan
lehet megvalósítani, már
nem. Nem akart csak tren-
di lenni, Tibor egy Tiboros
otthont akart magának. Ami
tükrözi az egyéniségét.
Ezért kénytelen volt beis-
merni, hogy segítségre van
szüksége. Olyan céget kere-
sett, amely nem csak tervez,
de gyárt is. Ezért találkoz-
tunk. 3 D-s látványterveken
mutattuk meg, milyen lesz
az otthona. Így minden
részletet át tudtunk beszél-
ni a gyártás és beszerelés
elõtt. Amikor elkészültünk,
hívtam Tibort.

Elégedett vagy? – kér-
deztem.

Igen, ilyet akartam! Igazi
Tiboros!

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Tiboros…

2016. május 1-jén az

28 hetedik osztályos tanulója
és 3 kísérõ pedagógus (

és osz-
tályfõnökök, valamint

igazgató-

Eger-
vári László Általános Iskola

Epelley
Jánosné Horváth Éva

Ujhe-
lyiné Major Andrea

„Nincs jövõnk a múltunk nélkül”
Osztálykirándulás Erdélybe

helyettes), Románia területére,
utaztak, s rengeteg

élménnyel tértek haza 2016.
május 6-án.

A tanulmányi kirándulásra
a HATÁRTALANUL program
keretében került sor, amelyet

Erdélybe

az Emberi Erõforrás Támo-
gatáskezelõ 1.035.000. forint-
tal támogatott. Pályázati azono-
sító: HAT-15-05-0027.

A kirándulás témája: Ma-
gyar történelmi, kulturális és
természeti kincsek nyomában,
Erdélyben.

Gyerekek és szülõk egy-
aránt nagy izgalommal várták
az utazást, mert nem csak kö-
zel egy hetet töltöttek a cse-
meték távol a szülõi háztól,
hanem a távolság is, a keleti
országhatár átlépésével, ijesz-
tõen nagynak tûnt. De az átélt
élmények, koszorúzás az ezer-
éves határnál, só-vidéki túra,
korongozás, a szövõk, szén-
égetõk munkájának látványa, a
taplászmesterség megismerése,
mind nagy élményt jelentett
számukra. Soha nem fogják
elfelejteni az ízig-vérig székely
idegenvezetõ,
vicceit, és talán a rengeteg tör-
ténelmi, földrajzi információ-
ból is elraktároztak jó párat.

Kovács Levente

Epelley Jánosné

Rengeteg élménnyel lettek gazdagabbak.

Egy kellemes délutánt töl-
töttek az

tagjai a tavaly fel-
avatott közösségi parkban, a
várkastély szomszédságában.

A már hagyományos ma-
jális most egy kicsit „esõsre”
sikerült, de ez nem szegte
kedvét senkinek. Így majdnem
negyvenen vettek részt az
összejövetelen.

A „fõnökség” mindent meg-
tett azért, hogy a csapat jól
érezze magát.

A kemencében sült a ser-
téscsülök, mellette a fóliába
csavart burgonya. Az asztalok
roskadoztak a finomabbnál
finomabb süteményektõl, és
persze italból és zenébõl sem
volt hiány. Közben volt idõ
arra is, hogy megbeszéljük a
nyári országjáró kirándulás
útvonalát, amit most is

vezet.
A tavaszköszöntõ hangulat-

ban jó volt kint lenni a szép
környezetben, s ami a legfon-
tosabb: beszélgetni egymással.
Végezetül álljon itt a nevük
azoknak, akik keményen dol-
goztak azért, hogy mi szóra-
kozhassunk:

Együtt Egervárért
Egyesület

dr.
Berki Imre

Vincze Jenõné,

Május elseje a kemence melegénél

Török Imre, Török Imréné,
Viszket Józsefné, Horváthné
Csapó Ilona, Kiss Ödönné

Gyer-
–

valamint polgármesterünk

kó Gábor
Gotthárd Németh József

Bajnóczyné Tóth Teréz

és a „várkapitány”
.

Köszönjük.

Vacsora utáni beszélgetés.
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A hagyományoknak megfe-
lelõen a 2013. évben elsõ he-
lyezett településen, a Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei

került sor május 26-27-
én a „Magyarországi Falumeg-
újítási Díj 2015” pályázaton
nyertes települések díjátadási
ünnepségére.

A díjátadó rendezvény gaz-
dag programokban bõvelke-
dett, az elsõ napon – melyen
az önkormányzat vezetõi vet-
tek részt – görög
katolikus érsek tartott ünnepi
prédikációt a helyi templom-
ban. Ezt követte a Ruszin Park-
ban elfogyasztott közös va-
csora és zenés mulatság.

Az ünnepélyes díjátadásra
a második napon került sor,
melyen polgár-
mester felkérésére
civil szervezetei, lakossága is
képviseltette magát. A rendez-

Kom-
lóskán

Kocsis Fülöp

Köcse Tibor
Nagypáli

Díjazták Nagypálit
vényen a falu óvodásai és isko-
lásai is felléptek, meghallgat-
hattuk a helyi Ruszin Nem-
zetiségi Népdalkör mûsorát is.
A résztvevõ települések külön
standokon mutatták be helyi
termékeiket, értékeiket, közsé-
gük nevezetességeit. Komlós-
ka polgármestere,

megnyitó beszédében ki-
emelte, hogy mennyire fontos
a településeken a közösségi
összefogás, az eredmények
példamutatásul szolgálnak a
többi falu számára is. Az Euró-
pai Vidékfejlesztési és Falu-
megújítási Munkaközösség kon-
zulense, is
köszöntötte a résztvevõket, rö-
vid tájékoztatást tartott a szer-
vezet mûködésérõl. Beszédé-
ben kitért arra is, hogy a nem-
zetközi pályázat nyertese 2014-
ben Tihany volt, Komlóska 3.
helyezett lett. Ez egyben azt is

Köteles Lász-
ló

Peter Schawerda

jelenti, hogy a 2016. évi nem-
zetközi pályázat díjátadó ün-
nepségére Tihanyban kerül
sor szeptemberben. A verseny-
ben Nagypáli képviseli Ma-
gyarországot, ahol a közeljö-
võben a nemzetközi zsûri a
helyszínen is tájékozódni fog.

A 2015. évi pályázaton 19
település vett részt, közülük 14
község részesült díjazásban. A
„Falumegújítás több területén
elért kiemelkedõ teljesítmé-
nyéért” díjban részesült 7 köz-
ség (Zalaszentiván, Székkutas,
Mátraszõlõs, Jászladány, Dég,
Csomád, Csikóstõttõs), a „Fenn-
tartható falufejlesztés kiváló
színvonalú megvalósításáért”
további 6 település (Varsány,
Orfû, Kunszállás, Iszkaszent-
györgy, Ebes, Dunakiliti) ré-
szesült díjban.

A 2015. évben kiírt hazai
pályázaton egy gyõztest hirdet-

tek, a falufejlesztés legkiemel-
kedõbb minõségû megvalósí-
tásáért elsõ helyezett közsé-
günk, Nagypáli lett. Ebbõl az is
következik, hogy Nagypáli ren-
dezi a 2018. évi díjátadó ün-
nepséget és a falumegújítási
konferenciát.

A díjátadásokat követõ ebéd
szünetében a velünk utazó né-
pi tánccsoport fergeteges elõ-
adást tartott, melyet a közön-
ség szûnni nem akaró tapssal
jutalmazott. Délután került sor
a díjazott települések rövid be-
mutatkozó elõadására. Nagy-
pálit a polgármester rövid tájé-
koztatását követõen egy kis-
film keretében ismerhették
meg a résztvevõk, mely nagy
sikert aratott a hallgatóság kö-
rében. A polgármester azt is
hangsúlyozta, hogy ez a díj
többévi erõfeszítés és a kö-
zösségi összefogás eredménye.

Az elismerést Köcse Tibor polgármester (jobbról) vette át.

A Magyar Napelem és Nap-
kollektor Szövetség a Pest me-
gyei Forster Vadászkastély-
ban május 11-12-én tartotta az
V. Szolár Konferenciát, me-
lyen részt vett

polgármestere is. A
konferencia célja a szakma
képviselõinek találkozása,
együttmûködésük, új nap-
elem projektek elõsegítése,
továbbá a potenciális kivite-
lezõkkel történõ kapcsolatok
kiépítése.

A konferencia elsõ napján
a résztvevõk számos szakmai
elõadást hallgattak meg a té-
mával kapcsolatban, többek
között a napelemrendszerek
mûködésének újszerû teljesít-
ményoptimalizálási lehetõsé-
geirõl, a napelemes beruházá-

Köcse Tibor,
Nagypáli

Együttmûködési megállapodás
sok finanszírozási konstruk-
cióiról is.

A második napon a tovább-
képzéseké volt a fõszerep,
melynek keretében

konzulja is elõadást
tartott

címmel. A konzul és Kö-
cse Tibor elõremutató együtt-
mûködési megállapodást kö-
tött, melynek keretében a nap-
elemrendszerek szerelését, mû-
ködtetését hazánkban tanuló
madagaszkári diákok Nagypáli-
ban ismerkedhetnek a meg-
újuló energia hasznosításával,
az itt mûködõ rendszerekkel.

A késõbbiekben az együtt-
mûködés közös nemzetközi
projektekben való részvételt is
megalapozhat és elõsegíthet.

Randria-
nasolo Lalarison Richard, Ma-
dagaszkár

„Madagaszkár szolár
jövõje”

Nagypáli polgármestere és Madagaszkár konzulja.

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

Ha elolvasta, adja tovább!
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Szekcionált garázskapuk

Információ, árajánlat:

www.intertor.at • 06 30 249 90 92

Intertor Austria

Már 120 000 Ft + Áfa-tól beépítve.

Cégünk a nagykereskedelmi eladást,

viszonteladók részére, központi raktárunkból

2016. 07. 01-én megkezdi.

Garázskapu panelek, vasalatok, motorok, sínek és

minden alkatrész a garázskapu építésre

viszonteladók részére.

A MANT alapve-
tõ célja az ûrkutatás
és ûrtevékenység va-
lamennyi területé-
hez kapcsolódó szak-
szerû tudományos is-
meretterjesztés. En-
nek érdekében szer-
vezi táborait, pályá-
zatait, konferenciáit,
tart elõadásokat és
más rendezvényeket.

Mivel az elmúlt
idõszak jelentõs volt
a Naprendszer külsõ
részére irányuló ku-
tatásokat tekintve,
ezért az érdeklõdõ
fiatalokat is kutató-
munkára hívták egy
meghirdetett pályá-

Jandó Dániel sikere

Leszállt egy üstökösre

zat keretében, melynek címe „A
Marson messze túl”.

, az
8. osz-

tályos tanulója érdeklõdését
felkeltette a pályázat témája:
„Egy száguldó üstökösrõl néz-
ve hogyan néz ki a Naprend-
szer?”

Dani pályamûvének a kö-
vetkezõ címet adta: „Leszállás
egy üstökösre.” Rengeteget dol-
gozott vele, s az egészet egye-
dül készítette, hiszen nagyon ér-
dekli a csillagászat, s már rég-

Jandó Dániel Egervári
László Általános Iskola

óta tagja a VEGA Csillagászati
Egyesületnek. A munkája nem
volt eredménytelen, hiszen a
megírt mûvel, a 150 beadott ta-
nulmány közül elsõ helyet ért
el az országos szinten meghir-
detett pályázaton. A jutalma
egy nagyon szép könyv, illetve
látogatás a Budapesti Mûszaki
Egyetem Ûrkutató Csoportjá-
nál. A díjátadásra a Felfedezõk
Napján került sor Budapesten,
a Millenáris Parkban. A díjat

a MANT fõ-
titkára adta át.
Bacsárdi László

A tavalyi
falunap keretén belül a

virágos hirdetõtáblá-
ért tett munkájáért polgár-
mesteri elismerésben részesült

, aki azóta is lel-
kiismeretesen gondozza, vi-
rágosítja a környékbeli lakók-
kal a házához közel esõ szi-
getet.

– Két éve tavasszal Csiszár
Éva és a lányom, Tóth Ildikó
kezdték el gondozni a terüle-
tet, amit tavaly a párommal foly-
tattunk és ki is szélesítettünk.
Nyári idõszakban mindig torta-
virágot, õszirózsát, muskátlit,
kukacvirágot ültetek, õsszel és
tavasszal meg a saját nevelésû
árvácskám és bársonyvirág ke-
rül bele. Ezek a fajták itthon is
megteremnek és a szomszé-

alsónemesapáti
Kossuth

utcai

Tóth Imréné

Virágsziget a hirdetõtábla körül

dok is szoktak virágot adni.
Megszámoltam, most 176 da-
rab árvácska van benne! Itthon
vagyok, belefér az idõmbe, ma-
gamtól vállaltam, hogy gondo-
zom a tábla környékét. Nyáron
meghosszabbítjuk a slagot és
tõlünk locsoljuk a területet. Jól
esik látni, amikor az erre járók
megcsodálják, hogy milyen szé-
pek az itteni virágok – meséli
Kati néni, aki szerint a legprak-
tikusabb árvácskát ültetni, mert
az sokáig virágzik.

Lányával együtt kezdték el
gondozni a környékét is,
ahol szintén egy szép virágszi-
getet sikerült kialakítani So-
kaknak annyira megtetszettek
az ottani virágok, hogy magot
is kértek belõle.

posta

– pb –

A virágoskert most árvácskáktól színes.

Jandó Dániel (középen) a díjátadáson.
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2016. május 28-án, szombat
délutánján gyermeknapra vár-
tuk a gyerekeket.

A rendezvényre érkezõk
készítettek hûtõmágnest, csúsz-
dáztak az ugrálóvárban, tram-
bulinoztak, közben sült a lán-
gos. A nagy melegben minden-
kinek jutott a hûsítõ jég-
krémbõl.

A Könyvtári Szolgáltató
Rendszer támogatásával, a Me-
seerdõ Bábszínház: Brumi Ma-
ci születésnapja címû bábelõ-
adást nézhették meg a kicsik.

Egy vidám délután

A gyerekek felszabadultan szórakoztak.

Anya csak Nõ lehet. Ez az õ
kiváltsága. Az õ hivatása. A leg-
szebb és legnehezebb. A leg-

Anyák napját ünnepelték Vasboldogasszonyban

nehezebb, hiszen olyan hiva-
tás, amely sosem ad szabadsá-
got, soha nem enged pihenõt,

állandó figyelmet, szeretetet,
odaadást kér, vár, követel. Ám
mégis szép. Mert csak õ ismeri
a titkot. Az anyai szív titkát.
Hogy miként válik egy új élet
önálló emberré.

Május elsején a gyerekek
ünneplõ ruhában igyekeztek

, a falu-
ház irányába, hogy versekkel,
dalokkal, s természetesen vi-
rággal köszöntsék az édes-
anyákat és nagymamákat. Né-
hány szerencsés gyermek még

Vasboldogasszonyban

dédnagymamáját is köszönt-
hette. Az egészen kicsiktõl a
szinte már felnõtt gyermeke-
kig szívvel lélekkel készültek,
hogy örömet okozzanak sze-
retett anyukájuknak, nagyma-
májuknak. Erre az egy napra
tényleg mintagyerekekké vál-
tak, s könnyeket csaltak édes-
anyjuk szemébe. De ha nem is
mindig szófogadó, jó gyere-
kek, a szívükben mégis ott van
a szeretet.

-sz-

A versmondó gyerekek.

E napon köszöntöttük könyv-
tárunk 100. olvasóját,

.
Miközben focimeccsek zaj-

lottak a pályán, az arcfestésnél
mindig volt egy kis várakozás,
ahol gyönyörû színes rajzok ke-
rültek arcra, kézre, hátra, lábra!

Köszönet mindenkinek,
aki segített abban, hogy a gyer-
mekek ezen napon vidámnak,
felszabadultabbnak érezhették
magukat.

Karsai

Tibort

Alsónemesapáti

Önkormányzata
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Szabadidõs futók, sporto-
lók, intézményi és vállalati csa-
patok, baráti társaságok, fut-
ballszurkolók és rendõrök egy-
aránt részt vettek május 8-án a

támo-
gatására életre hívott futóver-
senyen. A futóknak a

útvonalon közel 50
kilométert kellett megtenni, a
nyárias idõben a kijelölt tele-
pülések is mind tartogattak
látnivalókat. Többen csapat-
ban, egymást váltva vágtak ne-
ki a távnak, így a

csapa-
tát alkotó kollégák is:

– A csapat egy részének az
elsõ ilyen megmozdulása a
mai, de többen szoktunk futó-
versenyekre járni, ahol szintén
váltóban vettünk részt. Ehhez a
nemes kezdeményezéshez úgy
gondoltuk, hogy a rendõrség-
nek valamilyen formában min-
denképpen csatlakozni kell.
Úgy döntöttük, hogy részvéte-
lünkkel támogatjuk a kora-
szülöttek alapítványát. Heten
neveztünk, abból az elsõ négy
távot ketten teljesítjük. A töb-
bi szakaszt felosztottuk, a
végén Festetics-kastélytól együtt
fu-tunk be a célba – felelte
kérdésünkre
rendõr százados, aki méltán
volt a csapat alkalmi szóvivõje,
hiszen az õ gyermeke is a
vártnál korábban érkezett
világra.

A maratont is felülmúló,
759 méternyi szintemelkedés-
sel megspékelt táv bõven tar-
togatott meglepetéseket, így a
zalai dombok emelkedõi és

Koraszülöttmentõ és Gyer-
mekintenzív Alapítvány

Zala-
egerszeg - Csács - Nemesapáti -
Bezeréd - Kallósd - Kehidakus-
tány - Nemesbük - Hévíz -
Keszthely

Zala Megyei
Rendõr-fõkapitányság

Szabó Balázs

Hegyek és völgyek között, egy nemes cél érdekében
Jótékonysági futás a koraszülöttekért

lejtõi igazi kihívást, olykor út-
keresést is jelentettek.

– A zalaegerszegi kórház
intenzív osztályának csapatába
hívtak meg, tízen futunk, a
távot a frissítõpontokat figye-
lembe véve osztottuk el. Az el-
sõ szakaszt dr. Bita László tel-
jesítette, õ már vissza is futott
a városba. A szervezésben
egyesületünk is segített, a pá-
lyát kijelölõ Lõrincz Endre
egyik legjobb sporttársunk.
Akik nagyon erõsen, „csõlátás-
sal” futnak, azok el tudnak
tévedni, ami minden verse-
nyen elõfordul. A mai esemény
nem is a versenyrõl szól, ha-
nem a támogatásról – árulta el
Nemesapátiban ,
a Zalaegerszegi Triatlon Klub
elnöke, akinek felesége a gyer-
mekosztály csapatát erõsítette.

A futók elmondása szerint
könnyû volt eltévedni az egyes
szakaszokon, de ezekbõl a jö-
võben már olyan sztorik is
keletkezhetnek, hogy jövõre
még többeket csábít majd,
hogy rajthoz álljanak. A meg-
mozdulásra a budapesti Hon-
védkórház is csapatot indított,
akik között a Nemesapáti-Be-
zeréd távot
fõorvos, toxikológus, a Hon-
védkórház sürgõsségi osztályá-
nak vezetõje teljesítette:

– Kemények ezek a zalai
dombok, most futottam végig
egy nyolc kilométeres sza-
kaszt, kétszer is lejtõn men-
tünk felfele a „zergejárta” ös-
vényeken. Négyszáz embert
számoltam össze, nagyon jó,
hogy ilyen sokan itt vagyunk.
Dr. Gárdos Lászlónak nagyon
köszönöm, hogy ezt az egészet
megszervezte, ha lesz jövõre,
akkor is eljövünk! – mondta a

Németh János

dr. Zacher Gábor

levegõjét gyûjtögetve Bezeré-
den a népszerû orvos, akinek
gyermeke is részt vett a futáson.

Zalaegerszegrõl 43 csapat
és 33 egyéni futó indult el, így
Keszthelyig több mint négy-
százan voltak részesei a meg-
mozdulásnak. A csapatoknál a

váltója, a hölgyek-
nél , az uraknál
Presidents

Makai Viktória

Bogár János

Pataki Balázs

gyõzedelmeske-
dett, de a végeredménynél is
fontosabb volt, hogy mindenki
egy közös célért, a koraszü-
löttek minél jobb ellátásáért
futott.

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

Részvételével a Honvédkórház is támogatta a koraszülöttek
ellátását, képünkön dr. Zacher Gábor fõorvos, toxikológus
teljesíti a saját távját.

Váltás közben a Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság csapata.

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a

, s máris olvashatja a megyével,
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!
www.zalatajkiado.hu-ra

Hónaptól hónapig…
XIII. évfolyam 8. szám

2012. augusztus

Kistérségi havilap

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Lazítson, pihenjen a

Lenti Termálfürdõben!

A csúszdás élménymedenceA csúszdás élménymedence

www.lentifurdo.hu;

www.facebook.com/lentifurdo

Tel: 0692/351-320

Felnõtt belépõ:

Gyermek belépõ:

Gyermek belépõ:

Extra belépõ

(0-3 éves korig)

(3-14 éves korig)

(minden medence + pezsgõfürdõ + szauna)

:

2 200 Ft

INGYENES

1 500 Ft

2 500 Ft

június 4-tõl

üzemel!

június 4-tõl

üzemel!

4-6-8 fõ részéreVonyarcvashegyen
önálló nyaralóház kiadó!

4-6-8 fõ részéreVonyarcvashegyen
önálló nyaralóház kiadó!

Kiadó nyaraló Vonyarcvashegyen

Érdeklõdni telefonon lehet: 30/642-0330

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Észak-Nyugat Zala Hirde
ssen

nálu
nk !

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu


