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Kistérségi havilap

Nyár út 1.8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter,

Május elején kapták
az örömteli hírt, hogy a

tavaly nyár elején TOP pályá-
zatként benyújtott óvodafej-
lesztési programot sikeresnek
értékelték. Közel 53 millió fo-
rintot nyertek a meglévõ óvo-
da bõvítésére, fejlesztésére. Az
intézmény egy részét még
2013-ban pályázati pénzbõl újí-
tották fel, akkor a régi cso-
portszobák szépültek meg és
szigetelést kapott az épület.

Az óvoda elsõ részében ko-
rábban fõzõ- és melegítõkony-
ha volt, hátul konyhai raktár és
rendõriroda mûködött. Ezek

Eger-
váron

Bölcsõdével bõvül az egervári óvoda
az épületrészek a mostani pá-
lyázat részeként újulnak meg.
Az utcafronti részen öltözõk-
kel, mosdókkal felszerelt mini
bölcsödét alakítanak ki, amivel
új funkciót kap az épület és a
szülõk is elõbb kezdhetik újra
a munkát. Új eszközöket kap a
régi melegítõkonyha, a hátsó
részben a rendelkezésre álló
terek egybenyitásával torna-
szobát alakítanak ki. Ehhez a
helyiséghez kapcsolódóan ala-
kítanak ki sószobát, ahol a
légúti megbetegedések meg-
elõzésére, enyhítésére kínál-
nak lehetõséget.

Az épület teljes tetõ, nyí-
lászáró és szigetelés cserén, va-
lamint villamos és gépészeti
munkákon esik át. A pályázat
részeként új eszközöket szerez-
nek be, bölcsõdei játszóteret
alakítanak ki és az óvoda ud-
vari játékainak száma is bõvül.

A kivitelezéssel kapcsolatban
polgármester

elmondta, hogy a munkákat az
óvodai neveléssel összhangba
állítva végeztetik majd, jövõ
õsszel már szeretnék új kör-
nyezetben fogadni a gyereket.

Gyerkó Gábor

Pataki Balázs

A jelenlegi épületben tornaszobát és sószobát is kialakítanak.
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Orbán Viktor
Zalaeger-

szegen

Al-
sónemesapáti

Pereszteginé Cziráki Katalin

miniszterel-
nök május 19-én járt

, látogatásakor részt vett
a jármûipari tesztpálya alap-
kövének letételén is. Aznap
meghívást kapott a Zalaeger-
szegi Televízió Egerszegi Esték
mûsorába, ahol a kormány el-
képzeléseit, tesztpályával kap-
csolatos várakozásait is felvá-
zolta. A riportban (https:/
/youtu.be/g-XWABr-Np8?t=
9m3s) 9:03 percnél elhang-
zott, hogy a magyar gazdaság
lüktetéséhez úthálózatra van
szükség. Így került szóba az
M9-es gyorsút Zalaegerszeg-
Vasvár szakasza, amelynél bí-
rósági per miatt állt meg a
beruházás. A miniszterelnök a
mûsorban azt kérte, hogy

egyezzen meg a
környékbeli településekkel.
(Az ügyben korábban olyan
sehol nem hangzott el, hogy
Alsónemesapátinak a telepü-
lésekkel lenne problémája – a
szerk.)

Erre reagálva tartottak saj-
tótájékoztatót május 31-én Al-
sónemesapátiban, ahol elõször

polgármester ismertette a tör-
ténteket. Röviden összefog-
lalva 2000 óta téma az M9
megépítése, az évek során
többféle változat látott napvi-
lágot. Alsónemesapáti és a kör-
nyezõ települések mindig a
lakott területektõl távol esõ
nyomvonalakat támogatták.
2016 augusztusáig nem is volt
probléma, akkor a települést
villámcsapásként érte az új
nyomvonal megjelenése, ami
gyakorlatilag ellehetetlenítené
a Zalaegerszegtõl néhány perc-

Létezik rövidebb, olcsóbb, elfogadottabb útvonal
A tesztpályához közelebb helyeztetnék az M9-et

nyire található csendes falut.
Alsónemesapáti véleményét az
ügyben nem kérdezték meg,
így az önkormányzatnak más
lehetõsége nem volt, mint a
bíróságon jogi hibára hivatkoz-
va védeni a falut. Az önkor-
mányzat és az itt élõk támogat-
ják mind az M9 és az R76 meg-
építését, de nem szeretnék,
hogy mindez a falu rovására
történjen. Kompromisszumot
szeretnének a beruházást le-
bonyolító NIF Zrt.-vel. Peresz-
teginé Cziráki Katalin kihang-
súlyozta: sokan azt sem tudják
hol található ez a kistelepülés,
de Alsónemesapáti mindenki-
vel egyeztetett. A NIF decem-
berben lakossági fórumot tar-
tott a faluban, januárban a
képviselõ-testület tagjai jártak
a fõvárosban. Szakemberek be-
vonásával kidolgoztak egy
több mint 5 kilométerrel rö-
videbb, számos nagy mûtárgy-
gyal kevesebb, gazdaságosabb
és a település nem körbezáró
alternatív nyomvonalat.

Március 22-én ismét egyez-
tetés történt, ahol
országgyûlési képviselõ, a
tesztpálya miniszteri biztosa,

közlekedési szak-
ember, okleveles
építõmérnök, Zalaegerszeg
volt alpolgármestere és a NIF
képviselõje írt alá a település
álláspontját rögzítõ levelet,
melyet utána Vigh László el-
juttatott
közlekedéspolitikáért felelõs
államtitkárnak. A levélre több
mint másfél hónap eltelte után
még nem érkezett válasz. Alsó-
nemesapáti a peres eljárás mel-
lett aláírásgyûjtést is kezdemé-

Vigh László

Plesz József
Tombi Lajos

dr. Homolya Róbert

nyezett: az íveket a 690 fõs
lakosságszám többszöröse írta
alá, ezeken a környékbeli tele-
pülések lakóinak aláírásai is
megtalálhatók.

A május utolsó napján tar-
tott sajtótájékoztatón szemlél-
tetésképpen domborzati tér-
képen mutatták be az alter-
natívaként jelentkezõ útvona-
lat. A Nemzeti Közlekedési Ha-
tóságnál több mint 30 éven
keresztül út- és vasútépítésben
dolgozó Plesz József szakér-
tõként elmondta, hogy mun-
kája során mindig a kompro-
misszumot tartották fontosnak
úgy, hogy senki érdeke ne sé-
rüljön. Az M9-nél a dombor-
zati viszonyok miatt a Vasvár-
Zalaegerszeg útvonalat a leg-
nehezebb megtervezni, kivite-
lezni. A szakember kifejtette,
nem értik, hogy miért a hosz-
szabb, kanyargó ívû útvonal
élvez elõnyt, a több kilomé-
terrel rövidebb, kevesebb ter-
mészeti beavatkozással járó
korábbi változat elõtt. A Zala-
szentiván-Pózva határra terve-

zett ipari parkig mindenkép-
pen lejön a nyomvonal, onnan
egyenesen kellene továbbmen-
nie, nem kilométereket kanya-
rognia. A település által támo-
gatott régi-új nyomvonal alag-
úttal és anélkül is megva-
lósítható, elõbbi változatnál
nem bontja meg a természet
rendjét.

A tájékoztatón jelen volt
, Zalaegerszeg

korábbi polgármestere is. A
mellette sokáig alpolgármes-

dr.
Gyimesi Endre

terként dolgozó Tombi Lajos
szakértõként mondta el véle-
ményét. Kiemelte, a tervezés-
nek emberi oldalának is kel-
lene lennie. Emlékeztetett: a
Vasvár-Zalaegerszeg szakasz a
kilencvenes évek elején a déli
autópálya részeként volt is-
mert, amivel alpolgármester-
ként jómaga is foglalkozott.
Tucatnyi variációval találkoz-
tak akkor is, de mindig volt
több alternatíva. Zalaegerszeg-
nek most is az lenne a fontos,
hogy az út 2-3 km-nél ne
legyen közelebb, de ne men-
jen 10 km-nél távolabb se. A
narancssárgán jelzett verzió
közelebb lenne a tesztpályá-
hoz, a logisztikai központhoz
és kilométerekkel rövidebb is.
„A NIF változata 1-2 perc ke-
rülõt jelent, aminél már lehet,
hogy a GPS is máshogy tervez”
– taglalta. Zalaszentiván a je-
lenlegi megoldással „zsákba
kerül”, de ez az érintettekben
még nem tudatosult. Az alter-
natívaként megjelölt változat
olcsóbb, rövidebb, elfogadot-

tabb, Zalaegerszeg eredetileg
is ezt támogatta.

Zárásként Pereszteginé Czi-
ráki Katalin elmondta, hogy
március 22-én a képviselõ-
testület perszüneteltetést aján-
lott fel annak fejében, hogy le-
gyen a falu számára kompro-
misszumos alternatíva. Szeret-
nének szakértõikkel lehetõsé-
get kérni a bizonyításra, és
csak a települést érintõ sza-
kaszt újravizsgáltatni.

Pataki Balázs

Plesz József, Pereszteginé Cziráki Katalin és Tombi Lajos
mondta el érveit.

A térképen feketével jelölt a „NIF útvonala”, narancssárgával
jelölve a régi-új alternatíva.
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Családi napra invitálta a
falu népét

május 27-én, szom-
baton. A délelõtti órákban meg-
kezdõdött fõzõverseny már
elõre vetítette, hogy nem ma-
rad éhen senki, s a bográ-
csozók munkáját kiegészítet-
ték a sütõ-fõzõ hölgyek, akik
süteményekkel kínálgatták a
vendégsereget.

pol-
gármester lapunknak elmond-
ta, hogy Kispáli önkormány-
zata második éve rendezi meg
az így immár hagyományossá
vált családi napot.

– Évente egy nagyrendez-
vényt tartunk, a május utolsó
vasárnapja elõtti szombaton.
Az eredetileg gyermeknapként
indult rendezvény tovább bõ-
vült, elõbb falunappá, tavaly
pedig családi nappá érlelõ-
dött. Adódott az ötlet, hiszen
a felnõtteknek is, tehát min-
den korosztálynak szeretnénk
kedvére tenni, programokat,
koncerteket, érdekességeket
nyújtani, hogy minél széle-

Kispáli Önkor-
mányzata

Horváth Zsuzsanna

Családi nap pneumo-mobillal, óriás buborékkal
Kispáliban mindenki nyert

sebb korosztályt mozgathas-
sunk meg.

A fõzõverseny természete-
sen a felnõttek érdeklõdésére
tart számot. Négy csapat in-
dult, s mivel mindegyik mást
készített és mindannyian na-
gyon finomat fõztek, így
mindenki gyõztesnek érezheti
magát. A jármûipari tesztpálya
ezúttal a gyerekeknek nyújtott
programot. Az

jóvoltából
bemutatott és kipróbálható
pneumo-mobil korántsem szok-
ványos. Nagyon jó kapcsolat-
ban állunk a céggel, korábban
már tartottak nálunk egy be-
mutatót, amelyen elsõsorban a
felnõtt lakosságot szólítottuk
meg, a mai napot pedig a
gyerekek oldaláról közelítet-
tük meg – ismertette Horváth
Zsuzsanna.

A családi napon a kézmû-
ves foglalkozások és a csillám-
tetkó is nagyon népszerûnek
bizonyult, s vetélkedõk sora vár-
ta az aprónépet. Legnagyobb
sikert talán mégis az óriásbu-

Autóipari Pró-
bapálya Zala Kft.

borék-bemutató aratta, amelyet
a gyerekek is kipróbálhattak.
Volt, aki saját magánál is na-
gyobb buborékot alkotott.

A délután sûrûjében a Sza-
móca Színház: Csipi-Csupi
bábszínháza nyújtott szórako-
zást, majd hulahopp és további
vetélkedõk tették próbára a
résztvevõket. Az élõcsocsó ver-
senyben a nagyok csapata gyõ-

zött a kicsik ellen 14 : 4
arányban, tükrözve a papír-
formát. Az ugrálóvár népszerû-
sége töretlen, így ezt sem nem
lehetett kihagyni, csakúgy,
mint az esti koncertet, ame-
lyen a zenekar szó-
rakoztatta a vendégsereget. A
hangulatos napot tábortûz és
utcabál zárta.

Kép és szöveg:

Pedrofon

Farsang Lajos

Nagy sikert aratott a már nem annyira apróbbak körében a
kipróbálható pneumo-mobil.

A várkastély új üzemeltetõ-
je sokat dolgozik azon, hogy a
több rendezvényre is alkalmas
teret programokkal töltse meg.
Május 26-27. között Gyermek
FesztiVÁR-t rendeztek a várkas-
télyban, amit összhangban Za-
laegerszeg vasárnapi program-
jaival péntek estétõl szombat es-
téig tartottak. Elsõ este az

koncertezett telt-
ház elõtt a kastélyban, akik már
másodszorra jártak Egerváron.

Al-
ma Együttes

Gyermek FesztiVÁR Egerváron

Másnap a szervezõk több
ingyenes programmal, így rajz-
versennyel, környékbeli cso-
portok bemutatójával, íjászat-
tal, póni lovaglással, kutyás
bemutatóval és Szandi kon-
certtel várták az érdeklõdõket.
A gyerekeknek nagy élményt
jelentettek a lábbal hajtható
retro kisautók, a fajátékok és
az ugrálóvár, csillámtetoválás is
népszerû volt.

-pb-

Az Alma Együttes koncertjére megtelt a vár.

Fotó: Moór TamásFotó: Moór Tamás

A termékek a helyszínen megtekinthetõk és megvásárolhatók.

Nagyobb tételre megrendelést felveszünk.

A LENKER 99 Zrt.

•

•

•

Fapolcok

Mobilágyak

Italtartó

2.500 Ft-tól, mérettõl függõen

16.000 Ft

4.500 Ft

8960 Lenti, Takarék köz 4. szám alatti használtruha-üzletében

az alábbi termékek értékesítését kezdtük meg:

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Egy éve annak, hogy
miniszterelnök a

tartott
„Jövõ autói” címû konferen-
cián digi-
tális társadalomért és gazdasá-
gért felelõs európai uniós biz-
tos jelenlétében bejelentette:
40 milliárd forintos beru-
házással jármûipari tesztpálya
épül .

A bejelentés után egy évvel
a miniszterelnök május 19-én
Zalaegerszegre látogatott, hogy
részt vegyen a beruházás alap-
kövének lerakási ünnepségén.

A csaknem 250 hektáros
területen épülõ beruházás
kapcsán a miniszterelnök ki-

Orbán
Viktor Buda-
pesti Mûszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetemen

Günther Oettinger,

Zalaegerszegen

Zalaegerszeg és térsége egy nagy lépést tesz

jelentette: „Magyarország fel-
kerül a jármûipari kutatás-fej-
lesztés és tesztelés világtérké-
pére, mi magyarok pedig te-
szünk egy lépést, hogy Közép-
Európa egyik jármûipari fel-
legvárává váljunk”. Ez egyszer-
re nyújt lehetõséget a Magyar-
országon dolgozó jármûipari
vállalatoknak, az ebben az ipar-
ágban dolgozó, elhelyezkedni
akaró szakembereknek, a kuta-
tómûhelyeknek és a beszál-
lítóknak – jelezte a kormányfõ.

Emlékeztetett arra, hogy
kormánya már 1998 és 2002
között is – amikor nem volt
tagja az ország az Európai
Uniónak – képes volt olyan
gazdaságpolitikát megvalósíta-

ni, amivel 4 százalék fölé emel-
kedett a gazdasági növekedés.

Orbán Viktor kitért arra is,
hogy Zalaegerszeg mellett más
helyszínek is szóba kerültek a
tesztpálya helyszíneként. Hoz-
zátette, hogy a zalai születésû

oktatási ál-
lamtitkár, pol-
gármester és or-
szággyûlési képviselõ erõtelje-
sen képviselték szülõföldjük
érdekeit, hogy olyan nagybe-
ruházást találjanak, ami azt
üzeni, hogy Zalaegerszegnek
van jövõje.

A mi jövõképünk a hagyo-
mányos európai élet, ami a
„munkára, az innovációra és a
teljesítményre akarja építeni
az európai jövõt”, de a fejlõdés
mellett az értékek megõrzésé-
rõl is gondoskodni kell. Ki kell
állni „a családok, a nemzeti kö-
zösségeink, az egyházi közössé-
geink, a gyermeknevelés hagyo-
mányos formái, a hagyományos
családmodell mellett, amit ösz-
sze lehet illeszteni azzal a ha-
talmas lendületû ipari fejlõdés-
sel, amit nem tudunk elkerülni”.

Mi „magyar Magyarorszá-
got akarunk, a mi munkaerõ-
tartalékainkat akarjuk mozgó-
sítani, nem akarunk bevándor-
lókat, migránsokat”. A mi sze-
münk elõtt egy teljesítményre,
munkára, innovációra és ha-
gyományos értékekre épülõ

Palkovics László
Balaicz Zoltán

Vigh László

európai jövõ áll, meggyõzõdé-
sünk, hogy egy ilyen Európá-
ban mi magyarunk helyt tu-
dunk majd állni – fogalmazott
Orbán Viktor.

Vigh László, a térség or-
szággyûlési képviselõje, a pá-
lya miniszteri biztosaként ar-
ról beszélt, hogy napra ponto-
san egy évvel ezelõtt jelentette
be a kormányfõ a Mûegyete-
men tartott, a Jövõ autói címû
konferencián a zalaegerszegi
jármûipari tesztpálya építését.
Hangsúlyozta, hogy a tesztpá-
lya kapcsán a hazai ipar, a
felsõoktatás, a kutatás-fejlesz-
tés a szakmai értelmiséggel
„Magyarország jármûipari Szi-
lícum-völgyét” teremtheti meg.

Balaicz Zoltán, Zalaeger-
szeg polgármestere azt emelte
ki, hogy a városban 2015-ben
1800 új munkahely jött létre,
tavaly további 1200-zal nõtt az
álláshelyek száma, idén pedig
a vállalkozások jelzései és a
befektetõi tárgyalások alapján
várhatóan újabb ezer munka-
helyet hoznak létre.

Utalt arra is, hogy a kö-
vetkezõ években elindulhat a
8-as fõúttal és Vasvárral össze-
kötõ gyorsforgalmi út terve-
zése, ami majd Ausztria, Né-
metország, és Nyugat-Európa
felé jelent kapcsolatot a zalai
vállalkozásoknak.

Forrás: MTI, Zalatáj

Balról Vigh László, Orbán Viktor és Balaicz Zoltán.

Tavaly tavasszal
háziorvossal

beszélgetve már lapunk hasáb-
jain is beszámoltunk a három
falu által megírt, majd egy éve
benyújtott egészségügyi pályá-
zatról. Az igényelt támoga-
tásból 38 év
után jönne létre egy épület-
együttes részeként új orvosi
rendelõ, meg
tudja oldani a védõnõi tanács-
adó költöztetését, az orvosi
lakás befejezését és a rendelõ
felújítását. az elõzõ
rendszerben épített rendelõt
már kétszer felújították, így ott
eszközbeszerzés valósulhat meg.

– Nyertesként bírálták el a
pályázatot, viszont csökkentett

dr. Sel-
meczi Kamill

Nemesapátiban

Alsónemesapáti

Kisbucsán

Nyertes pályázatból új orvosi rendelõ
összeggel fogadták el a támo-
gatást. Ez azt jelenti, hogy
mindhárom településen csök-
kenteni kell a költségvetést, de
így is megépíthetõ az, amit
vállaltunk. Nemesapátiban így
egy vadonatúj orvosi rendelõ
készül majd. Jelenleg a támo-
gatási szerzõdéstervezetek pon-
tosítása, majd aláírása történik.
A megvalósításra 2018 október
végéig van határidõ – újságol-
ta polgár-
mester.

A kivitelezés java valószínû-
leg jövõre indul el, melynek
részeként a jelenlegi orvosi
rendelõt lebontják. Eredetileg
egy olyan új szolgáltató épü-
letet terveztek, hogy egyik ré-

Gáspár Zoltánné

szén orvosi rendelõ, mellette
gyermekétkeztetésre kialakí-
tott helyiség, falugondnoki
buszgarázs, raktárak kaptak
volna helyet. Most csak olyan
pályázatot sikerült találni, ami
az orvosi rendelõre vonatko-
zik. Így egyelõre a régi rendelõ
melletti épületben marad a

A tûzoltókocsi mögé tervezett jövõbeni épület tervrajza.

gyermekétkeztetés, de amint az
új megépül, akkor a régit el-
bontják. Az új orvosi rendelõ a
Fõ utcáról kap feljárót. Az ere-
detileg kialakított költségvetést
Nemesapátiban 4 millió forint-
tal kell csökkenteni, így 44 mil-
lióba kerül majd a beruházás.

Pataki Balázs

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A
szervezésében május 20-án
negyedik alkalommal rendez-
tek Fûvésznapot

, a . Az
idei programra az egyesületi
tagokon kívül többen érkeztek

is. Délelõtt
visszatérõ elõadóként

zánkai gyógynövény-
szakértõ fogadta az érdeklõ-
dõket, akiknek a májusi gom-
bákról és a konyhakert gyógy-
hatású fûszernövényeirõl be-
szélt. A tagság jóvoltából a
délutáni kencefice keretében

körömvi-
rágkrémet,

lándzsás útifû szirupot,
illetve szap-
pant, mosógélt lehetett készí-
teni. A látogatók megcsodálták
a Bodza-tanya egyre szebb
füvészkertjét és a környékbeli

Harangláb Egyesület

Alsónemes-
apátiban Bodza-tanyán

Zalaegerszegrõl
Takács

Ferenc

Kovács Katalinnal
Krápicz László-

néval
Lippai Judittal

Családias fûvésznap

rét is számos gyógynövényt
rejteget.

– Ezúttal nem szerveztünk
túrát, mert úgy gondoltuk,
hogy a gombákat nézzük majd
meg. Azonban az idõjárás nem
volt kegyes, így csak képeken
tudtuk megszemlélni õket.
Idén nem tudtunk pályázati tá-
mogatást igényelni a program-
ra, így kicsit nehezebb volt
megszervezni. A mostani fûvész-
napon kevesebben voltunk,
családias hangulatban telt, de
szeretnénk a programot meg-
újítani, hogy nagyobb érdeklõ-
dés legyen iránta falun belül és
kívül is. A program lebonyolí-
tása szempontjából az idõvel
szerencsénk volt, úgy gondo-
lom, hogy aki eljött, jól érezte
magát – összegzett

, az egyesület elnöke.
Virághné

Ujj Ilona
Pataki Balázs

Takács Ferenc elõadása most is mindenkit érdekelt.

Alsónemesapátiban, a Posta melletti
a napokban elkészült. Lehetõség lesz azt fodrásznak,

kozmetikusnak, egyéb vállalkozónak kibérelnie. Ezzel kap-
csolatban érdeklõdni lehet az önkormányzatnál.

Cím: 8924 Alsónemesapáti, Petõfi u. 1. Tel: 92/593-078
email: alsonemesapati@gmail.com

szolgáltató helyi-
ség

Az elmúlt hetekben is fo-
lyamatosan szépítették

parkjait, közterületeit a
település eltökélt civil szerve-
zetei. Felújították az oszlopo-
kon elhelyezett virágtartókat,
amik új növényeket kaptak,
valamint a központi buszmeg-
álló és a faluház környéke is
„kivirágosodott”.

önkormányzati képviselõ
vezérletével a temetõben tere-
pet rendeztek, füvet ültettek
és rózsasort telepítettek a ta-
valy felavatott plébánosok sé-
tánya mellé.

polgármes-
ter elmondta, hogy a civil szer-
vezetek korábban már felvállal-
ták, hogy az önkormányzat
munkáját segítik a parkok ren-
dezésében, a fõ tér is évrõl
évre új virágokat kap. Itt az

dolgozott a legtöbbet, a május-

Eger-
vár

Korbuly Kál-
mán

Gyerkó Gábor

Együtt Egervárért Egyesület

Társadalmi munkával újítják meg a kápolnát
fa kitáncolást június 3-án a
polgárõrség rendezte. Az

tagjai az ön-
kormányzat támogatásával má-
jus 27-én társadalmi munkában
láttak neki az egervári hegyi
kápolna tetõszerkezetének fel-
újításához. Itt annak idején a
Széchenyi-család pihenõhelye
helyezkedett el, az egyesület-
nek köszönhetõen a kilencve-
nes évek közepére romossá vá-
ló épületbõl kápolnát alakítot-
tak ki. Azóta minden évben
Péter, Pál naphoz közel misé-
vel egybekötött hegyi búcsút
tartanak. A régi palaborítás az
elmúlt években jelentõsen meg-
romlott és sok helyen beázik.
Az idei összejövetelre szeret-
nék teljesen megszépíteni a
kápolnát, melyet

irányításával végeznek.

Eger-
vári Helytörténeti és Község-
szépítõ Egyesület

Balázs Fe-
renc

- pb -

Május 27-én láttak neki a hegyi kápolna tetõszerkezetének fel-
újításához.

A és a
tavasz-

szal meghirdette a zalai kis-
településeknek bemutatkozási
lehetõséget kínáló Összetar-
tozunk pályázatot. A felhívásra
jelentkezõ falvak néhány mon-
datban bemutatták közössé-
geik legjobb pillanatait, me-
lyek a napilapban is megje-
lentek. Az olvasók között
szavazást indítottak, melyen
a 37 település közül 5043
szavazatot gyûjtve Egervár gyõ-
zedelmeskedett, a díjakat má-
jus 23-án a várkastélyban ad-
ták át.

– Úgy jelentkeztünk, hogy
nem volt veszteni valónk. Az

Zalai Hírlap Pan-
non Lapok Társasága

Egervári közösségek gyõzelme
élet úgy hozta, hogy nekünk
sikerült megnyernünk a díjat
és a vele járó 1 millió forintot
és 50 profi fotót. Az eredmény-
tõl függetlenül is már koráb-
ban felkértek bennünket, hogy
adjunk helyet a díjátadó ün-
nepségnek, melynek dekorálá-
sára az Alkotó Kezek csoportot
kértük fel. A díj nem marad az
önkormányzatnál: ezért az elis-
merésért a szavazatok gyûjté-
sével is nagyon sok helyi kö-
zösség dolgozott, így a díjat
szétosztjuk az iskola, az óvoda
és a civil szervezetek között –
taglalta polgár-
mester.

Gyerkó Gábor

P.B.

Az elismerést Gyerkó Gábor polgármester vette át.

Fotó: Katona Tibor/ZAOLFotó: Katona Tibor/ZAOL

Bérelhetõ helyiség Alsónemesapátiban
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Zala megye felismerte,
hogy a munkaerõpiaci problé-
mák kezelése az önkormány-
zatok, a foglalkoztatási szer-
vek, a helyi vállalkozások és az
érintett nonprofit szervezetek
együttmûködésével a leghaté-
konyabb, így a megyei önkor-
mányzat vezetésével az egész
megyére kiterjedõ foglalkozta-
tási együttmûködés jött létre.

A támogatási szerzõdés
aláírását követõen, 2016. július
1-tõl indult az a közös munka,
amelyben konzorciumi part-
nerként részt vesz a Zala Me-
gyei Kormányhivatal Társada-
lombiztosítási és Foglalkozta-
tási Fõosztálya, a Zala Megyei

Önkormányzati Hivatal, a Zala
Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány, és a Zala Megyei
Területfejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft. Az
együttmûködésben a konzor-
ciumi partnerek mellett to-
vábbi 23 szervezet vesz részt,
köztük a Magyar Kereskedel-
mi és Iparkamara, városi ön-
kormányzatok, érdekképvise-
letek.

Az aláírást követõen a meg-
valósításában résztvevõ öt
munkacsoport (kis- és közép-
vállalkozások, mikrovállalkozá-
sok, turizmus, szociális gazda-
ság, helyi termék) is megtar-
totta alakuló ülését. A munka-

csoportok elsõdleges feladata
ágazati stratégiák és innovatív
projekttervek készítése szak-
értõk közremûködésével.

A paktum keretében 2016.
december 8-án aláírásra került
„Zala Helyi Termék Charta”,
ami a megtermelt áruk és
szolgáltatások piacra jutá-
sának elõsegítésére jött lét-
re. A chartát a Zala Me-

A paktum kiemelt célja,
hogy mozgósítsa a megye
munkaerõ-tartalékait, illetve
hogy fejlessze a munkaerõ-
kínálatot. A foglalkoztatási
paktum célcsoportja a hátrá-
nyos helyzetû álláskeresõk. A
célcsoport és a foglalkoztatók
képzési, inkubátor, munkerõ-
piaci és foglalkoztatási szol-
gáltatásokat, támogatásokat
vehetnek igénybe. A képzések
a képzési jegyzék megjele-
nését követõen, 2017. júniusá-
tól indulnak.

A megyei paktum ellátja
Zala megye egészére vonatko-
zóan a paktum pályázatokhoz
kapcsolódó ernyõszervezeti
feladatokat: a megyei, a helyi,
és a két megyei jogú város
által létrehozott paktumok
mûködésének összehangolá-
sát a Nemzetgazdasági Minisz-
térium közremûködésével.

A megyei paktum elérhe-
tõsége: www.zalapaktum.hu

gyei Önkormányzat, a

Zalai Innovatív Foglalkoztatási Paktum (TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001)

A paktumot megvalósító szervezetek képviselõi.

Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara, a
megyében mûködõ
hét LEADER Helyi
Akciócsoport, és a
Zalai Hírlap írta
alá.

Az
és

7. osztá-
lyos diákjaiként a

keretében cso-
dálatos hetet tölthettünk a

.
Kirándulásunk útvonala iro-

dalmi és történelmi nagyjaink
életének helyszíneit követte:
meglátogattuk

szülõhelyét, mûveinek
több színhelyét, megcsodáltuk
a .
sírjánál Az ember tragédiája
egy részletének elõadásával
tisztelegtünk.

Egervári László Általá-
nos Iskola Zalaszentiváni
Tagintézményének

Határtala-
nul pályázat

Fel-
vidéken

Mikszáth Kál-
mán

Balassi-várat Madách Imre

Felvidéken jártunk
Megismerkedtünk régi nagy

bányavárosaink –
és – me-

sés gazdagságával, világörök-
ségnek számító fõtereivel, a
szepességi városok történelmi
szerepével. Megemlékeztünk a
kuruc harcok vezéregyénisé-
geirõl:

és
. Ámu-

latba ejtett bennünk Késmár-
kon a ritkaságnak számító fa-
templom, s a hatalmas lõcsei
katedrális.

Gyönyörködtünk az 1350
méter magasan fekvõ

Selmecbá-
nya Besztercebánya

Késmárkon Thököly
Imrérõl, Lõcsén Rozsnyón
II. Rákóczi Ferencrõl

Csorba-
tóban Ma-
gas-Tátra

Her-
nád-áttörés

fe-
ledi

, a festõi szépségû
hófödte csúcsaiban,

s igazi kihívást jelentett mind-
annyiunknak az átkelés a

szurdokaiban.
Feledhetetlen marad a

alapiskola diákjaival töl-
tött délután, amikor az iskola
bemutatása után igazán jó han-
gulatú, közös játékos tevé-

kenységben lehetett részünk a
szlovákiai magyar hetedikesekkel.

A Felvidéken töltött tartal-
mas, élményekben gazdag he-
tet nem felejtjük el!

Az Egervári László
Általános Iskola és

Zalaszentiváni
Tagintézményének

hetedik osztályos tanulói

Élményekben gazdag hét volt.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Ma már mindenki figyel
magára. Mindig kitalálnak
valami okosságot, hogy mit
és hogyan együnk. Baráti
társaságban késhegyre me-
nõ vita alakult ki errõl. Józsi
hallgatta a vitát, majd nem
bírta tovább, megszólalt:

– Nekem errõl mindig a
nagyapám jut eszembe. Min-
den reggel megsütötte a to-
jásrántottáját. Abban az idõ-
ben ezt fõben járó bûnnek
tartották. Az orvosa is gyak-
ran figyelmeztette, hogy ez
nem tesz jót a koleszterin-
szintjének, ami az érrend-
szer károsodásához vezet.

Nagyapám hajthatatlan
volt. Ragaszkodott a régi
szokásaihoz. Mint utólag ki-
derült, jól tette. Azóta reha-
bilitálták a tojást. Kiderült
róla, hogy pont ellenkezõ-
leg, segít a koleszterinszint
csökkentésében. Azóta én is
így vagyok az aktuális étren-
di divatokkal. Ha valamit til-
tanak, arra gondolok, lehet,
hogy ezt kellene inkább en-
nem. Próbálok józan parasz-
ti ésszel hozzáállni az élet-
hez. Minél frissebb és a ter-
mészetes állapotukra ha-
sonlító élelmiszerek vásár-
lására törekedek. És fõzök,
mert nem egy ismerõsöm
dolgozott az élelmiszer-
iparban. Amikor elkezd-
tünk beszélgetni a szakmá-
jukról, csak sejtelmesen mo-
solyogtak.

Azóta még többet fõzök,
és odafigyelek, hogy ehhez
mit használok fel, mert kü-
lönben porból leszünk és
porrá leszünk…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Porból leszünk…

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,

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

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Észak-Nyugat Zala Hirde
ssen

nálu
nk ! www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Alsónemesapátiban

id. Cziráki Lászlónét,

Amál nénit

Németh

Zsolt

Orbán Viktor

ANA

a 90
éves

köszöntöttük, akit
születésnapja alkalmából ott-
honában keresett fel

alpolgármester. Átadta az
miniszterelnök

által küldött emléklapot és az
önkormányzat ajándékait, jókí-
vánságait.

Amál néni és unokája
(polgármester asszonyunk)
vacsorával fogadta a köszön-
tõt. 90 év alatt sok minden
történt, így éjszakába nyúlt a
beszélgetés. Reméljük még
sokszor fel tudjuk köszön-
teni és jó egészséget kívá-
nunk!

90 évest köszöntöttek Apátiban

Amál nénit otthonában kö-
szöntötte Németh Zsolt alpol-
gármester.

A hagyományokhoz híven
az idei évben is felállítottuk

a májusfát, a faluház
elõtt.

E szép népszokás felele-
venítése ma már inkább a
közösségi életben jelenik meg
nálunk. Szép számmal gyûl-
tek össze a faluház elõtt,

Gõsfán

Májusfát állítottak Gõsfán

Május 28-án a megszokott
helyen, az óvoda udvarán tar-
tották az idei gyermeknapot

. A rendezvény
minden évben tartogat megle-
petéseket, így új játékokkal,
élményekkel találkoznak a
résztvevõk.

Idén a DFMVK és a KSZR
szervezésében, támogatásában

hozta el szórakoz-
tató zenés mûsorát, ami végig
lekötötte a gyerekek figyelmét.
Története arról a feketerigóról
szólt, aki színessé akart válni. A
mûsor végére megérkezett a
fagyis és a falu asszonyai által
sütött több száz palacsinta
mind elfogyott. A gyerekek
számára különbözõ versenye-
ket szerveztek, akik így rejt-

Nemesapátiban

Figura Ede

Tartalmas gyermeknap Nemesapátiban

vényfejtésben, mesetesztben,
célba dobásban is kipróbálták
magukat. A trambulin és ugrá-
lóvár mellett újdonságként
jelentkezett a

könyvtáros ötlete által a
diófa alatt megnyíló babzsá-
kokkal, mesekönyvekkel meg-
töltött csendes mesekuckó,
ami hamar benépesült. A pe-
dagógusok a gyerekekkel
könyvjelzõket is készítettek.

Az eredményhirdetésen
minden kategóriában hirdet-
tek gyõzteseket, de mindenki
ajándékkal ment haza. A ren-
dezvény végére állatsimo-
gató is nyílt, ahol kiskecskét,
kutyust is cirógattak a gye-
rekek.

Vargáné Gáspár

Lívia

Pataki Balázs

Nevetésben nem volt hiány!

minden korosztályból volt
résztvevõ.

A szorgos kezû gyermekek
szalagokkal díszítették a fát, ez-
után erõsmarkú fiatalemberek
ügyesen a helyére állították.

A jól végzett munka után az
önkormányzat megvendégelte
a jelenlevõket.

Nagy volt az izgalom
május 18-án dél-

elõtt a gyerekek körében, hi-
szen aznap , sok
mese és ifjúsági regény József
Attila-díjas írója érkezett a
község könyvtárába, író-olvasó
találkozóra.

Az írónõ érdekes, színes
elõadásával magával ragadta a
gyerekek képzeletét. Megtud-
ták, hogyan lett egy kislány

Ne-

mesapátiban

Berg Judit

Nemesapátiban mesélt Berg Judit
anyukájából író, hogyan szü-
lettek elsõ meséi, melyik al-
kotására a legbüszkébb, és
hogy min dolgozik éppen.
Berg Judit beszélt arról is, ho-
gyan válik egy ötletébõl kész
könyv.

A kis hallgatók remek kér-
déseket tettek fel az írónõnek,
aki készséggel válaszolt, majd
dedikálásra is sor került.

Vargáné Gáspár Lívia

Érdeklõdõ tekintetek fogadták Berg Judit elõadását.
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Május 4-én a kis- és közép-
sõ csoportosok, május 9-én a
nagycsoportosok köszöntötték
az édesanyákat és a nagyma-
mákat. Teljes átéléssel mond-
ták verseiket, dalaikat a kis-
gyermekek, ezzel köszönték
meg mindazt, amit értük tet-

Anyák napja az egervári óvodában

tek, a féltõ gondoskodást, öle-
lõ karokat, a mérhetetlen sze-
retetet. A meghatódás érzékel-
hetõ volt az arcokon. Az ünnep-
ség végén átadták meglepetés
ajándékaikat és a virágot az édes-
anyáknak és a nagymamáknak.

Bangó Zoltánné

A kisgyermekek átéléssel mondták verseiket, dalaikat.

Emlékezés a hõsökre

A Hõsök napja alkalmából koszorúzással emlékeztek az I. és
a II. világháborúban elesett helyiekre Kispáliban is.

A
az idei anyák napi ün-

nepséget május 5-én tartottuk,
az iskola erre az alkalomra fel-
díszített tornatermében. Mûso-
runkat úgy állítottuk össze, hogy
azzal ne csak az édesanyáknak
és nagymamáknak, de a gyere-
keknek is örömet okozzunk. Kis
elõadásunk egy-két versbõl és

nemesapáti Vackor Óvo-
dában

Anyukákat, nagymamákat köszöntöttünk

fõként a gyerekek által kedvelt,
szívesen játszott népi dalos já-
tékokból állt, melyeket óvodá-
saink nagy lelkesedéssel tanultak.

A kis játékcsokor végén a
gyerekek a saját maguk által
készített kedves ajándékkal
lepték még meg édesanyjukat,
nagymamáikat.

Bartl Andrea

A gyerekek mûsorral és általuk készített ajándékkal kedves-
kedtek.

Fotó: Horváthné Németh RozáliaFotó: Horváthné Németh Rozália

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Május 27-én tartalmas gyer-
meknapot rendeztek

, ahol minden
résztvevõnek volt oka a mo-
solyra. Az ifjúságot ugrálóvár,
trambulin, arcfestés, kézmû-
veskedés, különbözõ játékok,
virsli, jégkrém és vidám szer-
vezõk várták. Sokan bekapcso-
lódtak a DFMVK és a KSZR

Alsóne-
mesapátiban

Mosolygós gyermeknap
támogatásával létrejött

mûsorába, mely-
ben és

játszottak a
gyerekek. A változatos gyer-
meknapi program kicsinek-
nagynak egyaránt nagyszerû
kikapcsolódást jelentett a cso-
dálatos idõben.

Haris-
nyás Pipik

Jurina Beátával Ko-
vács Katával

pb

Sokan bekapcsolódtak a Harisnyás Pipik mûsorába.

Elõzõ számunk-
ban már írtunk a

által
összeállított,

1956-os ese-
ményeit feldolgozó
könyvrõl. A forrada-
lom leverését követõ-
en, 1957-ben a zala-
egerszegi események-
ben jelentõs szerepet
vállaló

Büki Lajos és
társai perében – egy
év börtönbüntetésre
ítélték. Az önkor-
mányzat a forrada-
lom hõseinek emlé-
kére az õsszel kopja-
fát állított. Kámán
László fia, úgy

Pa-
lotai Jánosné

Alsóne-
mesapáti

Kámán Lász-
lót –

Géza

Õrnaggyá nevezték ki Kámán Gézát

érezte, hogy részt kell vennie
az újkori nemzetõrség mun-
kájában. Április végén õrnagy
rendfokozattá történõ kineve-
zését vette át elöljárójától, vi-
téz, lovag

– A mi tevékenységünk már
nem a harcokról szól, az
egyesületünk feladata, hogy a
magyar ifjúságot próbálja az
emberi értékek felé terelni. A
karitatív tevékenységek mel-
lett segítjük a katasztrófavéde-
lem munkáját, a magyar tör-
ténelmet bemutató rendhagyó
tanórákat szervezünk. Ez az
eszme teljesen megegyezik az
én értékrendemmel, ezért
éreztem úgy 2016-ban, hogy
ide mindenképpen be kell lép-

Kustos János Kál-
mántól.

nem. Az õrnagyi rang édes-
apámnak is köszönhetõ, a ki-
nevezéssel felhatalmazást kap-
tam arra, hogy a megyében is
továbbadhassam ezt a szellemi-
séget. Ebbõl kifolyólag fogom
megalakítani az 1956-os Nem-
zetõrség Zala Megyei Egyesü-
letét – magyarázta Kámán
Géza, aki az Alsónemesapáti
Kultúrcsoportban végzett te-
vékenysége mellett a Törté-
nelmi Vitézi Rend Zalaeger-
szegi Hadnagyságának meg-
bízott hadnagyaként is sze-
repet vállal. A vitézek ünnepi
uniformisukban minden nem-
zeti ünnepünkön jelen van-
nak, hogy megadják a hõsök-
nek járó tiszteletet.

Pataki Balázs

Kámán Géza (jobbról) Nagykanizsán õr-
nagy rendfokozatot vett át elöljárójától,
Kustos Jánostól.

Május 6-án tartották osz-
tálytalálkozójukat az

1972-ben ballagott diákjai.
huszonnégy

fõs osztályából tizenhárman
emlékeztek vissza az iskola
falai közt eltöltött évekre. Az
egykori diákok délután a régi
osztályteremben találkoztak,
ahol elõkerültek az osztály-
naplók, velük együtt pedig
a régi tanórák kedves em-
lékei is.

Az alsónemesapáti termek-
ben tett séta után a jó han-
gulatú találkozó a nemesapáti
iskolában folytatódott, ahol
mindenki elmesélte, hogy mi
történt vele az elmúlt néhány
évtizedben. a

Alsóne-
mesapáti Általános Iskola

Csö-
törtök Csabáné

Horváth Máté

45 éves osztálytalálkozó Alsónemesapátiban
katonaságnál alezredesként
teljesít szolgálatot,

a Ganz Ábrahám és Mun-
kácsy Mihály Szakközépiskola
és Szakiskola igazgatóhelyette-
se, pedig
hosszú évek óta Nemesapáti
polgármestere. Az egykori osz-
tálytársak a tatai Horváth Má-
tét leszámítva mind Zala me-
gyében élnek.

A 45 évvel ezelõtti végzõs
diákok kilátogattak az osztály-
fõnök, Csötörtök Csabáné, az-
az Málcsi néni sírjához a ne-
mesapáti temetõbe, és mécses-
sel emlékeztek a már elhunyt
iskolatársakra, köztük az osz-
tály legjobb tanulójára,

Molnár Ti-
bor

Gáspár Zoltánné

Not-
terpeck Jácintára.

Szabó Gyuláné Józsa Mária

Visszatértek az egykori iskolába…

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)

autókulcsmásolás az

autótípusok 85 %-ához

kedvezõ áron!

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.

Tel.: 30/471-1000

Nyitva tartás: h-p.: 8 -16 sz.: 9 -12

Ebédszünet: 11 -12

00 30 00 00

00 00

•
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H-Kontakt Group Kft. / Horváth József

8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3

(Göcsej Üzletház 1. emelet) Tel: 06-30-9373-789

Web: www.cashbank.hu • www.ingatlanhirdeto.com

HITEL, BIZTOSÍTÁS, INGATLAN
19 év szakmai tapasztalattal

•

•

•

Személyi kölcsönök, 75 éves életkorig, minimálbértõl,

vállalkozóknak, õstermelõknek is. Készpénzben kapott fizetés,

meglevõ hitel nem akadály. Adósságrendezésre is!

Lakáshitelek, felújítási hitelek, induló banki költségek

nélkül is. Adósságrendezés. CSOK ügyintézés.

28 biztosító társaság kínálata egy helyen: lakás,- kötelezõ

gépjármû,- casco,- utas,- élet,- baleset,- nyugdíj,- vállalkozói,

- mezõgazdasági, ipari biztosítások.

• Ingatlan hirdetésfelvétel: 92 ingatlanos weblapon jelentetjük

meg ingatlanát, közvetítõi jutalék nélkül!

Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiapark
Tel: 0692/351-320; furdo@lenti.hu; www.lentifurdo.hu

Lenti Termálfürdõ
„a pihenés oázisa Zalában”

A csúszdás

élménymedence

június 3-tól nyitva!

A csúszdás

élménymedence

június 3-tól nyitva!

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!


