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Június 17-én elballagott az
utolsó párhuzamos végzõs
osztály az

Egy ideig
biztosan nem lesz ekkora (szá-
mított) létszámú nyolcadikos.
A ballagó diákok másfél órás
ünnepi mûsorral búcsúztak
intézményüktõl.

intézményvezetõ elmond-
ta, hogy tapasztalataik szerint
diákjaikat általában fel is ve-
szik oda, ahova jelentkeznek
és új iskolájukban is kivétel
nélkül megállják a helyüket.

Egervári László
Általános Iskolában.

Kenessey Ti-
bor

Teljesen megújulhat az egervári iskola
Nagyszabású felújításra pályáztak

Június 21-én tartották a tanév-
záró ünnepséget, ahol sok
gyermek jutalomkönyvvel, ok-
levéllel térhetett nyári szünet-
re. Az iskola magatartási hely-
zete az utóbbi években sokat
javult, nincsenek kirívó esetek,
sikerült megtalálni a gyerekek-
kel a közös hangot. A mögöt-
tük hagyott tanévben 150 gyer-
mek járt az intézménybe, õsz-
re 138 diákot várnak. Szeret-
nék az intézményt még inkább
vonzóbbá tenni, ennek érde-
kében a tankerülettel közösen

nyújtottak be több, mint 400
millió forint összértékû inf-
rastrukturális pályázatot. A
támogatásból teljesen meg-

újulna az épület, a folyosók,
az osztályok, az aula, az ud-
var és többek között új

A nyolcadikosok megható ünnepségen búcsúztak intézmé-
nyüktõl.
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HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi

férõhelyeire
A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Megyei Köz-

gyûlés 9/2000.(IV.18.) KR rendelete alapján történik. A
pályázat lebonyolítója a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal.

Akollégiumiférõhely elnyeréséreaz a hallgató pályázhat, aki
• állandó lakóhellyel rendelkezik Zala megyében,
• érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik valamelyik

pécsi egyetem vagy fõiskola nappali tagozatán, illetve
tárgyévben felvételt nyert és megfelel azon egyetem és
fõiskola kollégiumi férõhely elbírálási szempontjainak,

• kollégiumi helyét nem fegyelmi okból veszítette el, és
• akit nem zártak ki a 9/2000. (IV. 18.) KR rendelet 3. (4)

bekezdésében foglalt szabályok megszegéséért. (Amennyiben
a hallgató bármely okból nem tart igényt az általa elnyert
férõhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat
kiírójának.

A férõhely másnak nem adható át.)

• a hallgató szociális körülményei, melyek a kollégiumi
ellátást indokolttá teszik.

• a hallgatónak az elbírálást megelõzõ félévben elért jó
tanulmányi eredménye (elsõ évfolyamos hallgató esetén az
érettségi eredménye), választott szakterületével vagy más tanul-
mányaival összefüggõ kiemelkedõ teljesítménye.

A kollégiumi férõhelyre pályázni adatlappal (és a szükséges
mellékletek csatolásával) lehet.

A pályázati adatlap kötelezõ mellékletei:
• a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hivatalos

igazolása, elsõ évfolyamos hallgató esetén érettségi bizonyít-
vány másolata, valamint felsõoktatási intézmény igazolása a
felvételrõl,

• tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási igazolás)
• a jövedelem típusának megfelelõ igazolások (munkáltatói

kereset, NAV jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíjszerû
rendszeres szociális ellátásokról szóló igazolás, önkormányzat,
munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátásról szóló
igazolások, és egyéb a kollégiumi ellátást indokoló (pl. egész-
ségügyi rászorultságról szóló) dokumentumok.

Az adatlap átvehetõ, illetve igényelhetõ megcímzett, felbé-
lyegzett válaszborítékkal a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal
Szervezési Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.),
vagy letölthetõ a Zala Megyei Önkormányzat honlapjáról
(www.zala.hu).

A pályázatot a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal címére
(8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) 1 példányban, postai
úton, vagy személyesen kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet: Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal Telefon: 92/500-722.

> A kollégiumi férõhely egy tanítási évre vonatkozik.
> Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt az

általa elnyert férõhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a
pályázat kiírójának.

> A férõhely másnak nem adható át. E szabály megszegése
kizárást jelent a tanulmányok teljes idejére.

> Azonos feltételek esetén elsõbbséget élveznek a megye
kisebb településén élõ hallgatók.

1. A pályázat benyújtásának feltételei:

2. A pályázat elbírálásának szempontjai:

3. A pályázat benyújtásának módja:

4. A pályázatok beérkezésének határideje:
2017. augusztus 10.
A pályázók értesítése az elbírálásról:

2017. augusztus 31-ig.
5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül hagyó

pályázó automatikusan kizárja magát a részvételbõl.
6. Egyéb:

§

Idén a Csorba-tónál is kirándultak a hetedikesek.

világítás és fûtéstechnika épül-
ne ki.

– A pályázat sikere esetén
több hónapos felújítás kezdõd-
ne az iskolában. Az udvarunk
alatt például számos közmûve-
zeték, illetve csatorna találha-
tó, elõször ezeknek a cseréjé-
vel kezdenénk, aztán kapna
szilárd burkolatot az udvar.
Partnerként pályáztunk a Ri-
Csilla Sportegyesülettel közö-
sen a tornaterem felújítására.
Sikeres elbírálás esetén új pad-
lót kapna a terem, valamint az
udvaron egy mûanyag borítású
kosárlabda-pálya épülne. A tor-
naterem felújítása mindkét pá-
lyázatban szerepel, így ezek
együttes sikere esetén az udva-
ron a kosárlabda mellett mû-
füves pálya is létrejöhetne –
vázolta fel Kenessey Tibor.

Az iskola évrõl évre sikere-
sen pályázik a Határtalanul
programban, melyben a hete-
dik osztályosoknak nyílik lehe-
tõségük megtekinteni a régi
Magyarország épített és termé-
szeti örökségeit. Idén május-
ban a Felvidéken vettek részt
egyhetes osztálykiránduláson a
gyerekek, ahol a Hernád áttö-
résnél például sokaknak em-
bert próbáló túrában volt ré-
szük. Az intézmény már most
benyújtotta a következõ hete-
dikesek pályázatát, melynek
sikere esetén Erdélybe utaz-
hatnak a gyerekek.

Az intézmény eredménye-
sen szerepelt a lány kézilabdá-
ban és fiú fociban. A lányoknál

hagyományosan a megye egyik
legjobb csapata az egervári,
amely a döntõig mindig eljut.
A fiúknál minden versenyen
legalább második, illetve har-
madik helyezést értek el. A pe-
dagógusok rendszeresen vég-
zik a tanfolyamokat, nem
probléma betartani a 7 év alatt
kötelezõ 120 órát, mert min-
denkit támogatnak a tanulás-
ban. Az iskola a közeljövõben
részt vesz a programozást már
alsó tagozatban robotokkal el-
kezdõ nemzetközi programban,
melynek keretében ugyanazt
fogják a gyerekek tanulni a
horvátországi

és .
Ennek elsõ lépéseként elõbb a
tanárok fogják elsajátítani az
ismeretanyagot, a projekt nyi-
tórendezvényét július 5-én
Kaproncán tartják.

Az
min-

den évben egyszeri alkalom-
mal hatezer forinttal segíti a
gyerekek osztálykirándulását,
táborozását, ennek feltétele
mindössze az alapítványi bál
belépõjegyének megvétele. Jú-
nius 26-tól az alsó tagozatosok

a
, a felsõsök ugyan-

ekkor tábo-
roznak. Sikerrel pályáztak Er-
zsébet-tábor lebonyolítására is,
melyet elõbb június utolsó he-
tében tartanak. Szeretnék ugyan-
ebben a pályázatban szeptem-
ber második felében a felsõ ta-
gozatosokat Zánkán táboroztatni.

Kaproncán, Tes-
kándon Csácsbozsokon

Egervári László Általá-
nos Iskoláért Alapítvány

Nován Csicsergõ Szabadidõ-
központban

Balatonmárián

Pataki Balázs

Teljesen megújulhat...
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A
2017. június 22-i ülésén a
testület elsõként
megyei vezetõ mentõtiszttõl
kapott tájékoztatást a Zala me-
gyei mentõállomások mûködé-
sérõl. Elhangzott, hogy az el-
múlt idõszakban fennakadás
nélkül, biztonságosan tudták
végezni a mentési feladatokat,
amelyek száma 2016-ban 27.131
volt Zalában, a megtett kilomé-
terek száma pedig 916.236 km.
A korábbi jelentõs humán-
erõforrás hiányt új dolgozók
felvételével, GYES-en lévõ
munkatársak visszatérésével
tudták enyhíteni, illetve sokat
jelentettek a béremelések, vala-
mint a dolgozók anyagi meg-
becsülését elõsegítette a meg-
bízási szerzõdés kötésének le-
hetõsége többletfeladatok ellá-
tására és az önkéntes alapú 24
órázás lehetõvé tétele.

Az elmúlt években kialakí-
tott új mentõállomások révén
megvalósult a 15 percen belüli
betegelérés a megyében, bár
problémát jelent, hogy hiány-
zik még egy esetkocsi, ame-
lyért folyamatosan lobbiznak.
A sármelléki légimentõ szol-
gálatot elég gyakran igénybe
veszik a térségben, sokszor
ennek bevetésével tudják csak
biztosítani a 15 percen belüli
betegelérést rohamkocsi hiá-
nyában. A 10 zalai mentõállo-
másból 9 esetében felújítással
és korszerûsítéssel megfelelõ
munkakörülményeket tudtak
kialakítani, a zalaegerszegi ál-
lomás épülete azonban annyi-

Zala Megyei Közgyûlés

Vincze Luca

Napirenden a mentés
ra elavult, hogy helyette
mindenképpen újat kellene
építeni.

a közgyûlés
elnöke köszönetét és elisme-
rését fejezte ki a mentõszol-
gálat munkatársainak elmúlt
idõszakban végzett áldozatos
munkájáért.

Ezt követõen a
2017. I. fél-

évi tevékenységérõl szóló be-
számolót tárgyalta meg a köz-
gyûlés. Elhangzott, hogy öt
újabb érték került be ez idõ
alatt a megyei értéktárba, s
tevékenységük nyomán Hun-
garikummá vált „A Hévízi-tó és
a tradicionális hévízi gyógyá-
szat”, valamint bekerült a Ma-
gyar Értéktárba „Dr. Bakonyi
Károly szõlõnemesítõ életmû-
ve”. Egy tag lemondása miatt
új bizottsági tag megválasz-
tására is sor került. A közgyû-
lés elnökének javaslata alapján

, a Zala Megyei
Közgyûlés alelnökét választot-
ták a megyei értéktár bizottság
tagjává.

Jóváhagyta a testület a Zala
Megyei Önkormányzat részvé-
telét három újabb nemzetközi
pályázatban: A Duna Transz-
nacionális Program felhívására
benyújtott, a KKV-k vezetésé-
ben idõszerûvé váló generáció-
váltással, a magasan képzett
szakemberek elvándorlásának
problémájával foglalkozó Men-
torNET címû projektben az
önkormányzat vezetõ partner-
ként vesz részt. A Central
Europe Transznacionális Prog-

Dr. Pál Attila,

Zala Megyei
Értéktár Bizottság

Pácsonyi Imrét

ram második felhívására be-
nyújtott RURES elnevezésû,
megújuló energiával kapcsola-
tos pályázatban, illetve a Ná-
polyi Egyetem vezetésével a
Horizon 2020 Program for-
rásaira LANDSUPPORT cím-
mel benyújtott agrár-jellegû
pályázatban projektpartner-
ként szerepel.

A közgyûlés módosította
2017. évi költségvetését és

elfogadta az év második felére
vonatkozó munkatervét.

Ezt követõen zárt ülésen
döntöttek a képviselõk a Zala
Megyei Közgyûlés által alapí-
tott kitüntetõ cím és díjak ado-
mányozásáról. Az elismerések
átadására a 2017. szeptember
23-án, a Megyeházán tartandó
ünnepi ülésen kerül majd sor.

Forrás:
Zala Megyei Közgyûlés

ÉLETHÛ PORTRÉK KÉSZÍTÉSE
fénykép alapján!

Ács Edit, Hagyárosbörönd, Fõ út 37.
Telefon: 06-30-676 1383

E-mail: annaedit9@freemail.hu

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

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!

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

A zalaegerszegi mentõállomás.

Vincze Luca adott tájékoztatást.
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Egerváron június 4-én
atya vezetésével tíz

harmadik osztályos gyermek
részesült elsõáldozásban és
találkozott elõször Jézus szent
testével, részesült az Oltári-
szentségben.

Április végén a hagyomá-
nyokhoz híven az egervári fér-
fiak májusfát állítottak a helyi
lányoknak, asszonyoknak. A fát
annak rendje szerint ki is tán-
colták, melyet a gyermeknapot
követõen június elsõ hétvé-
géjén tartottak. A rendezvény
szervezését a polgárõrség vál-
lalta el, a mulatságra érkezõket
pörkölttel vendégelték meg. A
résztvevõk közül sokan házi
süteményekkel, finomságokkal
és italokkal járultak hozzá a
batyus rendezvény sikeréhez.
A hangulatról késõ estig

gondoskodott, a
Fõ téren több mint százan
gyûltek össze.

Májusban már elkezdõdött
a hegyi kápolna tetejének fel-
újítása, melyet követõen már a
széleskörû összefogással meg-
szépült épületnél tartották jú-
nius 25-én a Péter-Pál napi
hegyi búcsút.

Az orvosi rendelõ állapotát
az ÁNTSZ felszólítására kellett

Kiss
Gábor

ifj.
Luif Ferenc

Patikával bõvül, megújul az egészségház
Nyertes pályázat Egerváron

2014-ben tavaszán megóvni.
Akkor több mint 4,5 millió
forintot fordított az önkor-
mányzat saját forrásból a leg-
szükségesebb javítási munkák-
ra. Három éve fõként a házi-
orvosi rendelõ újult meg, de
az épület nagy része több mint
harminc éve érintetlen. Az ön-
kormányzat folyamatosan ke-
reste a lehetõséget az épület
teljes felújítására. A TOP prog-
ram keretében támogatást
nyert az egészségház felújí-
tását célzó pályázat, melyrõl

polgármester
adott tájékoztatást:

– Egy olyan projektet dol-
goztunk ki, amellyel nem csak
fel tudjuk újítani a teljes
épületet, hanem a szolgáltatá-
sok köre is bõvül. Jelenleg is
itt kap helyet a háziorvosi-, a
védõnõi- és a fogorvosi ellátás
és orvoslakás, valamint a jövõ-
ben a gyógyszertár is ide fog
költözni. Ez úgy fog megvaló-
sulni, hogy az orvoslakásból
másfél szobányi helyet levá-
lasztva alakítjuk ki a gyógyszer-
tárat. Mindezt kompenzálva az
épület nyugati oldalán a jelen-
legi kazánház átalakításával és
bõvítésével plusz szoba kerül
az orvoslakáshoz. Több elkülö-

Gyerkó Gábor

nített gazdálkodású kondenzá-
ciós kazánt szerelünk be és a
teljes épületet akadálymente-
sítjük. A sikeres pályázatnak
köszönhetõen megújul az épü-
let külseje, lecseréljük a még
régi nyílászárókat, az új tetõre
napelem rendszer is kerül. Az
egészségház környezete is
megszépül: a hátsó romos épü-
letet elbontjuk, az udvaron
plusz parkolóhelyeket alakí-
tunk ki, a funkció nélküli kerí-
tést elbontjuk, új növényzetet
telepítünk – sorolta a több
mint 60 millió összköltségû
pályázat ismérveit a polgár-
mester.

A pályázat magában foglal-
ja a szolgáltatások fejlesztésé-
hez tartozó eszközbeszerzése-

ket is. Így például az alapvetõ
vizsgálatokat, vértesztet Eger-
váron is el tudják végezni, az
épületben félautomata defib-
rillátor készüléket is elhelyez-
nek. A felújítás a közbeszerzési
folyamatot, szerzõdéskötést kö-
vetõen várhatóan 2018 máso-
dik felében történhet meg. A
munkálatok biztosan járnak
majd minimális kellemetlen-
séggel, de utána sokkal ma-
gasabb szolgáltatások fogják
várni a betegeket. A háziorvosi
ellátásnál

és is
járnak ide betegek, a fogorvosi
körzetben pedig és

lakosai is ide tar-
toznak.

Lakhegyrõl, Gõsfá-
ról Vasboldogasszonyból

Kispáli
Nagypáli

Pataki Balázs

A jövõbeni egészségház látványterve.

Június 4-én tíz gyermek részesült elsõáldozásban.
Június elsõ hétvégéjén táncolták ki a májusfát.

A HarmonikÁcs Együttes
magyarnóta mûsora

(templomnál)
Telefon:

E-mail:

Hagyárosbörönd, Fõ út 37.

06-20-336 5202

kocsishuszonhat@freemail.hu

Mûsorunk megrendelhetõ.
Kérésre „házhoz megyünk”!

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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Mint arról korábban be-
számoltunk, az

leány
kézilabda-csapata bejutott a
diákolimpia országos dön-
tõjébe.

Egervári Lász-
ló Általános Iskola

Az egervári kézispalánták sikere

A rendezett fi-
náléban az által
irányított együttes a kilence-
dik helyet szerezte meg. Nagy-
szerû szereplés ez egy kiste-
lepülés csapatától.

Miskolcon
Újvári Csaba

Derekasan helytálltak az országos döntõben.

Lapzártakor rendezték meg
a kétnapos huculös-

vény baráti találkozót, amelyen
gazdag program várta e külön-
leges lófajta gazdáit és a sport-
ág iránt érdeklõdõket.

Gyûrûsön

Gyûrûsi huculösvény

A
valamint

közös rendezvényé-
rõl következõ számukban rész-
letesen beszámolunk.

Gyûrûs-Gidrán Sport és
Kulturális Egyesület,
Gyûrûs Község Önkormány-
zatának

Hagyományteremtõ szándékkal rendezték.

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Az összeesküvés elméle-
tek korát éljük, én is talál-
koztam eggyel, amit ezúton
megosztok. Állítólag egy tit-
kos nõi szervezet már a
múlt század eleje óta pró-
bálja elérni, hogy a férfiak
vegyék át a nõk helyét a
konyhában. Így a nõknek
lenne idejük a világot jobbá
tenni, mert úgy tûnik, hogy
ez a férfiaknak megoldha-
tatlan feladat.

Elõször úgy gondolták, a
legegyszerûbb megoldás az
lenne, ha a férfiakat fizikai-
lag megpróbálják a konyhá-
ban tartani. (Láncoljuk oda
õket…, ez volt az eredeti
terv.)

A férfiak erõfölényétõl
tartó titkos nõi szervezetek
azonban nem bíztak ebben
az egyszerû megoldásban.
Ezért titkos kutatások in-
dultak arra, vajon milyen
megoldással lehetne a fér-
fiakat tartós konyhai mun-
kára fogni. A konyhabú-
torok formáját, színét, mé-
retét, elrendezését változtat-
ták meg, hogy a férfiakat
rávegyék a konyhai mun-
kára. A 60-as években végsõ
elkeseredésükben még a
miniszoknyát is kitalálták,
hogy a férfiakat becsábítsák
a konyhába.

Majd kitalálták a moso-
gatógépet, ami hatására ért-
hetetlen módon megjelen-
tek a férfiak a konyhában.
Informátorom szerint ez a
titkos nõi szervezet a mai
napig mûködik. Bár számá-
ra érthetetlen, mért nem
jöttek rá hamarabb arra,
hogy miért nem akar fõzni
a férfi?

A válasz roppant egysze-
rû… Hogy kezdõdik minden
recept?

– Végy egy tiszta edényt!...
mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Miért nem fõz a férfi?…

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

Ha elolvasta,
adja tovább!
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Nagy lehetõségrõl értesül-
hettek és a tér-
ség polgárai, továbbá a jármû-
ipar szakemberei június else-
jén, a MOBIL 2017. Jármûipari
Szakkiállítás és Konferencia
megnyitóján. Az informatika-
világban is kiemelkedõen elõ-
re mutató 5G – az ötödik ge-
nerációs mobilhálózat – teszt-
környezete Magyarországon be-
lül Zalaegerszegen valósul
meg elsõként.

A megyeszékhely forradal-
mi fejlõdését elõre vetítõ be-
ruházás a már épülõ jármû-
ipari tesztpályához, valamint
az õsztõl épülõ, 170 milliárd
forintos beruházással megvaló-
suló, Zalaegerszeget az M7-es
autópályával összekötõ R76-os,
kétszer kétsávos „okos” gyors-
forgalmi úthoz kapcsolódóan
jön létre. Ebbõl következik,
hogy Magyarország, ezen belül
pedig Zalaegerszeg a 21. szá-
zad, azaz a jövõ nyertese le-
hessen. Ahogy az ünnepségen
elhangzott, e projektek révén
Zalaegerszeg igazi smart city-
vé, okos, intelligens várossá
válhat.

Az ünnepségen
házigazdaként köszön-

tötte a rangos vendégeket,
mindenekelõtt
nemzetgazdasági minisztert,
az országos rendezvény fõvéd-
nökét, valamint a magyar mû-
szaki élet és oktatás számos
prominens képviselõjét.

– Külön öröm – fejtette ki
a város elsõ embere –, hogy
Zalaegerszeg elsõ, 1247-es írá-
sos említésének 770-ik évfor-
dulóján kerülhet sor erre az

Zalaegerszeg

Balaicz
Zoltán

Varga Mihály

Zalaegerszeget 5G-s okos út viszi a jövõbe
eseményre. Méltatta az épülõ
jármûipari tesztpálya jelentõ-
ségét és a tervezett R76-os
okos út fontosságát, amely a
sármelléki repteret is érinti,
bekapcsolva Zalaegerszeget az
európai közlekedési vérkerin-
gésbe. Balaicz Zoltán szólt a
következõ, Vasvár felé, 8-as fõ-
út irányában tervezett fejlesz-
tésrõl és további tervekrõl is.

országgyûlési
képviselõ a múltra visszate-
kintve a 70-es évek jármûvei-
vel összehasonlítva szemléltet-
te a hallgatóság számára a fo-
lyamatban levõ és tervezett
közlekedési fejlesztések jelen-
tõségét.

Varga Mihály nemzetgazda-
sági miniszter beszédében ki-
fejtette: „Az innováció, digitali-
záció, a jármûipar és a logisz-
tika összefüggésében keresve
sem tudnánk jobb helyszínt
találni Zalaegerszegnél”.

– A mai konferencia azt jel-
zi, hogy Magyarország valóban
beírja magát a magyar autó-
ipar történetébe, fejtette ki a
miniszter, utalva rá, hogy két
héttel korábban sikerült leten-
ni a zalaegerszegi tesztpálya
alapkövét, ezzel beruházás re-
kordidõ alatt jutott el a kor-
mánydöntéstõl a munka, a ki-
vitelezés érdemi megkezdéséig.

A miniszter köszönetet
mondott a kormány, a város és
a versenyszféra elkötelezettsé-
gébõl létrejött együttmûködés
részeseinek. Hangsúlyozta: A
magyar gazdaság növekedésé-
nek hatékony szolgálatába ál-
líthatjuk a Zalaegerszegen
megvalósuló fejlesztést.

Vigh László

Dr. Deutsch Tamás

Budapesten

minisz-
terelnöki biztos az országban
elsõként Zalaegerszegen létre-
jövõ 5G-s digitális fejlesztés
gyakorlati vonatkozásairól szólt,
amely forradalmi változásokat
hoz a jármûiparban.

A megnyitóünnepség zárá-
saként az 5. generációs mo-
bilkommunikációs rendszer
zalaegerszegi megvalósítása
érdekében létrejött együttmû-
ködési megállapodást szente-
sítették kézjegyükkel Magyar-
ország Kormánya, Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Önkormány-
zata, a jármûipari tesztpálya, a
Magyar Telekom, és a T-Sys-
tems Magyarország jelenlevõ
képviselõi, illetõleg vezetõi.

Az egerszegi eseményhez
kapcsolódó hír, hogy június
19-én aláírták a magyarországi
5G koalíció alapító nyilatko-
zatát . A 46 kor-

mányzati és piaci szereplõ,
szakmai szervezet, ipari érdek-
képviselet és egyetem techno-
lógiai összefogása az ötödik
generációs mobiltechnológia
fejlesztését, valamint sikeres és
gyors magyarországi beveze-
tését tûzte ki célul.

A rendezvényen Balaicz
Zoltán, Zalaegerszeg polgár-
mestere kiemelte, hogy a város
számára az épülõ jármûipari
tesztpálya mellett az 5G tech-
nológia is új lehetõségeket
nyit meg többek között a
smart city fejlesztésekkel, az
agrár- és egészségügyi innová-
ciókban, illetve a várost az
autópályával összekötõ R-76-os
is okos gyorsforgalmi útként
épül meg. A polgármester sze-
rint a fejlesztéseknek köszön-
hetõen idén csaknem ezer új
munkahely jöhet létre Zala-
egerszegen.

A vendégek a megnyitó után megtekintették a kiállítást.

Az elmúlt évekhez hason-
lóan idén is megrendezte

a fõzõver-
senyt a Vitárgyai-hegyen kiala-
kított pihenõhelyen.

A reggeli készülõdésnél az
idõ nem kedvezett, több csa-
pat az esõ miatt nem mert
elindulni. Akik viszont jöttek,
sátrat húztak és úgy kezdték a
fõzést. Jó, hogy eljöttek, mert
hamar kitisztult az idõ.

Idén nyolc csapat mérette
meg fõzési tudását. Míg az
étkek készültek, elõkerült min-
denki táskájából a „hazai bor”
és hamar jó hangulat lett. Régi
barátok találkoztak és elevení-
tették fel a múltat.

Eközben a gyerekeknek a

Gõs-
fa Község Önkormányzati
Képviselõ-testülete

Deák Ferenc Megyei és Városi

Fõzõverseny Gõsfán
Könyvtár támogatásával kéz-
mûves foglalkozás kezdõdött,
valamint trambulin lett felál-
lítva. Ha megéheztek, akkor
pedig az egyik sátornál pala-
csinta sült nekik.

Amikor az ételek elkészül-
tek, a zsûri tagjai asztalhoz ül-
tek és elkezdték a bírálatot.
Nehéz dolguk volt, mert a
gyakorlott versenyzõk nagyon
finomakat fõztek.

A sorrend a következõ lett:
1. Vasbé csapata, 2. Kicsi Ri-
gó csapata, 3. Csak csajok
csapata.

A különdíjat a Vorhotai
LSC Ifjúsági Tagozata kapta, de
senki sem ment haza üres
kézzel, mert minden csapat
kapott egy kis ajándékot az
önkormányzattól.

Ezt követõen az önkormány-
zat minden csapatot meg-
vendégelt egy tálca sütivel, és
hûsítõ itallal. Ekkor már a han-

Idén nyolc csapat versenyzett.

gulat is nagyon jó volt, amit
fokozott a zene, amit Bogdán
Sanyi szolgáltatott a jelenlé-
võknek.
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A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

Építõ és anyagmozgató gép
kezelõje

Kisteljesítményû kazán fûtõ

Gépkezelõ hatósági vizsga
Tûzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselõk
továbbképzése

E-000803/2014/A001

E-000803/2014/A007

TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

A Zala megyei labdarúgó-
bajnokság elsõ osztályában
nagy harcot vívott egymással

és a

csapata. Ismert: a dél-zalai
város csapata lett a bajnok, de
minden dicséretet megérde-
mel az ezüstérmes is.

– Minden elismerésem a
csapaté, nagyszerû szezont fu-
tottunk – hangoztatta

, az egyesület elnöke. – A
bajnoki címet és az ezzel járó
osztályozót, vagy szerencsés
esetben az egyenes ági felju-
tást hazai pályán buktuk el,
amikor Nemesapátiban kikap-
tunk a Nagykanizsától.

– Természetesen. Négy éve,
2013-ban elkezdtünk egy mun-
kát, a felnõtt csapat mellett a
szisztematikus utánpótlás-ne-
velést. Korosztályos csapataink
jól szerepelnek, az NB III-hoz
szükséges mennyiséggel ren-
delkezünk. Az évek során ta-
pasztaltuk, hogy a kettõnek
szinkronban kell lennie egy-
mással. Az utánpótlás-nevelés
célja, hogy idõvel közülük a
legjobbak a felnõtt csapatba
kerüljenek. Egyébként simán
megkaptuk az NB III-as licen-
cet. Jövõre ismét megpróbál-
juk, szeretnénk feljutni a har-
madik vonalba.

– Zalaegerszeg és Nemes-
apáti önkormányzata mellett
névadó szponzorunk segíti nagy-
mértékben a csapatot. Mellet-
tük kisebb támogatók biztosí-
tották az egyesület mûködését.

Nagykanizsa Kaposi
Transport Csács - Nemesapáti
SE

Lukács
Péter

– Vállalták volna az NB
III-at is?

– Az anyagiak is rendben
voltak?

Az NB III-at vállalták volna
Pár év alatt nagyot léptek elõre

Horváth János, a klub alel-
nöke már nagyon régóta je-
len van Nemesapáti sportéle-
tében.

– Kicsit csalódott vagyok,
hogy nem sikerült megszerez-
nünk a bajnoki címet. Más
szemszögbõl nézve klubunk
fennállása óta a legjobb ered-
ményt értük el, innen nézve
már csökken a csalódottsá-
gom. Pár év alatt a megyei ket-
tõbõl indulva váltunk az elsõ
osztály meghatározó csapatá-
vá. Bizakodunk, hogy sikerül
együtt tartani a csapatot, ter-
vezzük az erõsítést is. Nem
mondtunk le a magasabb osz-
tályról. Lukács Péter már em-
lítette, hogy nálunk tervszerû
munka folyik. Az utánpótlás-
nevelést sem tartjuk nyûgnek.
A csapataink jól szerepelnek.
A Bozsik-programban részt ve-

szünk. Minden bizonnyal jövõ-
re is a kanizsai csapat lesz a
legnagyobb ellenfelünk a baj-
noki címért, de mi akarunk az
élen végezni.

, a csapat edzõ-
je, a ZTE egykori válogatott
csatára a téli szünetben já-
tékosként érkezett. A befeje-
zés elõtt hét fordulóval, az
edzõváltás után, õ lett a szak-
vezetõ.

– Szezon közben érkeztem
a csapathoz. Mindenképpen
óriási dolognak tartom, hogy
egy Nagykanizsával végig par-
tiban voltunk. Nemesapáti csa-
pata pár éve még a másodosz-
tályban játszott. A vezetõk
hatalmas munkával pár év alatt
egy remek csapatot hoztak lét-
re. Nincs bennem csalódott-
ság, az ezüstérem is szépen
csillog. Bizakodom, hogy a
következõ bajnoki idényben
még sikeresebbek lehetünk.

Sebõk József

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

Zalatáj

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

facebook

www.zalatajkiado.hu

Az ezüstérem is szépen csillog.
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Az akció a készlet erejéig tart!Az árak az áfát tartalmazzák! Az akció csak a zalaegerszegi üzletünkben érvényes!

Vidám Nyári Programok
a Lenti Termálfürdõben

:
Július 1. Operettslágerek

Július 8. Sláger DJ
Július 15. Mardi Gras Jazz Band

Július 22. Ataru Taiko ( , képünkön)
Július 29. Sláger DJ

Zenés programok júliusban
(György-Rózsa Sándor és Kurkó József)

japán dobosok

www.lentifurdo.hu; furdo@lenti.hu • Tel: 0692/351-320

MINDEN HÉTVÉGÉN!MINDEN HÉTVÉGÉN!

Játékos sportvetélkedõk, aquafitness,
játszóház, strandfoci- és röpi minibajnokság

az élménymedencénél!
Óriáscsúszda és népi körhinta!

Nálunk mindenki megtalálja a kedvére valót!


