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Érdeklõdni: 30/478-6485

Négyesmentes törzsállományból,

25-30 kg-os eladók

Ár:

malacok

Zalaszentivánon

650 Ft/kg

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!

Egervár

II. Ulászló

1281 óta fekszik a
Sárvíz-patak völgyében és 520
éve kapott mezõvárosi jogokat

királytól. Az év-

Egervár, az 520 éves mezõváros

forduló kapcsán több elõadás
és ünnepi rendezvény vár
majd az érdeklõdõkre 2017-
ben. Elsõként január 21-én

tartottak történelmi elõadást a
közösségi házban, ahol az ér-
deklõdõket

történész kalau-
zolta el az Árpád-kori Eger-
várra, illetve környékére.

– A Sárvíz medencéjének
történetét Sárfimizdótól Petõ-
mihályfán és Gyõrváron ke-
resztül át Egervárig lehet vizs-
gálni. Egervárt sokan sokféle-
képpen nevezték, története
régebbi, mint az elsõ említése.
A nevek beazonosításához az
egész tájat egységesen kell
vizsgálni. Kiss Gábor régész
barátommal évek óta egy ilyen
kutatási programon dolgo-
zunk, melynek részeként most
jutottunk el Egervárhoz. Régi
térképeket vizsgálunk, be is
járjuk azt a terepet, amivel
foglalkozunk. Sok esetben a
helyszínen lehet találni tele-

dr. Zágorhidi Czi-
gány Balázs

pülésmaradványokat, tereptár-
gyakat, régi gátak, határolók
maradványait. A 18-19. századi
térképeken kéziratos térképe-
ken nagyon sok olyan adat
van, amik sokszor az Árpád
korig visszanyúló emlékeket is
megjelenítenek. Ezeket meg-
próbáljuk a helyszínen is meg-
keresni. Írásos említések a kör-
nyékbõl 12-13. századból lel-
hetõk fel, szeretnénk a Sárvíz-
medencéjérõl egy monográfiát
létrehozni. Gyõrvár környékét
feltártuk, amit nyugatra Sár-
fimizdóig, dél felé Egervárig
lehetne folytatni – mondta elõ-
zetesen a történész, aki beszélt
Oszkó, Olaszfa, Pácsony és
Gyõrvár történetérõl, és elhoz-
ta a Vasvári Múzeum tulaj-
donában lévõ, a várkastélyt
1836-ban ábrázoló rajzot is.

Pataki Balázs

A hallgatóságot dr. Zágorhidi Czigány Balázs és Gyerkó Gábor
köszöntötte.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A év végi kórházkonszo-
lidáció részeként – a mûködés
hatékonyságát javító – további
támogatásra is pályázhattak a
közfinanszírozott egészségügyi
szolgáltatók. A hatályos kor-
mányrendelet alapján erre a
célra 15 milliárd forintos keret-
összeg állt rendelkezésre. Egy-
egy intézmény több célt is

Plusz forrás a megyei kórháznak

megjelölhetett, melynek ered-
ményeként 810 pályázatból
324 nyertest választottak ki a
bírálók.

– A Zala Megyei Szent Ra-
fael Kórház, az 1,1 milliárd fo-
rintot meghaladó adósságkon-
szolidáción túl, ebbõl a forrás-
ból is támogatást nyert. Két pá-
lyázatunk összesen 16.922.242

Ft-os támogatásban részesült –
tájékoztatta lapunkat

fõigazgató.
A plusz forrásból az aláb-

biak valósulnak meg:
– A személy- és vagyon-

védelmet szolgáló kültéri
kamerarendszer kiépítésére
9.929.622 Ft-ot fordíthatnak. A
belsõ telephelyet és Pózvát
egyaránt érintõ fejlesztéssel el-
sõsorban a parkolókat, az épü-
letek ki- és bejáratait, valamint
a gépjármûvek beléptetését le-
het ellenõrizni. Így a meglévõ
belsõ kamerarendszerrel együtt
a szubjektív biztonságérzetet
is növelni tudják.

– A belsõ telephely diag-
nosztikai épületének tetõszi-
getelésére 6.992.620 Ft-ot
nyertek. A beázó lapostetõ fel-
újítása évek óta szerepelt a
beruházási igények listáján,
ám eddig nem sikerült forrást
találni a megvalósításra.

A fenti fejlesztéseket 2017.
június 30-áig kell megvalósíta-
nia a Zala Megyei Szent Rafael
Kórháznak.

dr. Ha-
lász Gabriella

Két pályázat is támogatásban részesült.

Legutóbb az
december 20-án a

által tartott lakossági
fórum kapcsán írtunk az M9
autóút nyomvonalának tervezé-
si folyamatáról, melyet ugyan
nem a településen, de a lakó-
házaktól 200 méterre jelöltek
ki. Alsónemesapáti jogorvosla-
tért fordult, önkormányzata és
lakossága természetesen ellen-
zi a jelenlegi tervezetet, mely-
rõl kijelölésekor a település
véleményét nem kérdezték
meg. A 672 lakosú településen
kezdeményezett aláírásgyûjtés-
hez közel kétezren adták a ne-
vüket, a településrõl elszárma-
zottak és környékbeliek is ki-
állnak Alsónemesapáti mellett.
A település részérõl az elmúlt
hetekben több helyen is egyez-
tetést kezdeményeztek és tilta-
kozást, figyelemfelhívó útlezá-
rást is terveznek.

polgármester az ügy kap-
csán elmondta, az M9 autóút
nyomvonalával kapcsolatban
segítséget kértek

miniszterelnöktõl és
minisztertõl. Le-

veleikre kedvezõ visszajelzést
kaptak, a minisztériumban
foglalkoznak az üggyel. Sike-
rült egyeztetni

, Zalaegerszeg polgármes-
terével is, a megyeszékhelynek
a jelenlegi tervezet is megfelel,

Alsónemes-
apátiban
NIF Zrt.

Pereszteginé Cziráki Kata-
lin

Orbán Vik-
tor dr.
Lázár János

Balaicz Zoltán-
nal

„Beáldoznák” Alsónemesapátit az M9-esnek?
A lakosság tüntetésre, figyelemfelhívó útlezárásra készül

és azt szeretnék, hogy minél
hamarabb kiépüljön az Északi
Ipari Park fejlõdését szolgáló
gyorsforgalmi szakasz. Alsóne-
mesapáti egyeztetést kért a
NIF Zrt.-tõl.

vezérigazgatónál háromfõs
küldöttség járt január 30-án

.
– A NIF környezetvédelmi

engedélyre bocsátott tervezete
kritikán aluli, következménye-
képpen gyakorlatilag egy tele-
pülést ellehetetlenítenek. A fó-
rumunkon készült érveléseket,

Nagy Róbert At-
tila

Budapesten

kérdéseket is tartalmazó jegy-
zõkönyvet elpostáztuk hozzá-
juk, melyet a posta szerint át is
vettek. Beszélgetésünkkor azon-
ban azt állították, hogy nem
kapták meg. A tanácskozáson
résztvevõk közül egyedül a
fórumot tartó járt
nálunk, akinek terepszemlén
mutattuk be a települést. Bu-
dapesten videóval szemléltet-
tük, hogy a jelenlegi 76-os út is
milyen zajjal jár, mely mellé
csomópontot is terveznek. A
Kertészház vendéglõ és a Rá-

Bodó Imre

kóczi út közötti domb eltûn-
tetésével pedig látni is fogjuk,
hogy honnan jön a zaj – össze-
gezte Pereszteginé Cziráki Ka-
talin polgármester.

A NIF Zrt. nem ajánl más
lehetõséget, csak egy alternatí-
va van, ami a települést délrõl,
északról és nyugatról is beke-
ríti. A társaság azt szeretné,
hogy Alsónemesapáti vonja
vissza a jogorvoslati kérelmét,
hogy tovább dolgozhassanak
az M9-el, azonban semmilyen
tárgyalási alapot nem kínált
fel. Azzal érveltek, hogy csak
akkor tudnak alternatívát kí-
nálni, ha visszavonják ellenük
a bírósági keresetet. Ugyanak-
kor a település számára sem-
milyen biztosíték nincs, hogy
készül másik, megfelelõ nyom-
vonal tervezet. A korábban Al-
sónemesapátitól nyugatra ter-
vezett, mindenki által elfoga-
dott alagutas verziót különbö-
zõ környezetvédelmi indokok-
ra hivatkozva elvetették, azon-
ban a környezetvédelmi enge-
dély erre vonatkozóan nem
tartalmaz egyértelmû adato-
kat. Az alagutas nyomvonalat
elkerülõ, de annak közelében
húzódó változatot érthetetlen
módon nem is vizsgálták.

– A NIF arra hivatkozik,
hogy õk erre kaptak megbízást
és így sikerült megtervezni.
Plusz vizsgálathoz nekik továb-
bi forrásra lenne szükség. El-
mondásuk szerint a társadalmi
igényeknek megfelelõen ter-
vezték meg a nyomvonalat. Az
egyeztetésen elmondtam, hogy
a szakasz tervezésének idõ-
szakában senki sem járt Alsó-
nemesapátiban. Munkájuk el-
végzésekor csupán a jelenlegi
nyomvonaltervezetet támoga-
tó települések társadalmi és
gazdasági érdekeit vizsgálták.

A békés Alsónemesapáti télen.

Fotó: Herczeg Attila.Fotó: Herczeg Attila.
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Gyakorlatilag más települések
döntöttek arról, hogy Alsóne-
mesapátit beáldozzák az M9-
esnek. A falu dombok között
van, így zajvédõ fal esetén is
visszhangzik az autók zaja, az
erdõsáv ugyancsak nem jelent
megoldást. Lenne alternatíva,
de nem a település dolga, hogy
keressen. Köszönjük mind-
azok segítségét és támogatá-
sát, akik eddig vitték elõre
az ügyünket! Kérjük, támo-
gassanak bennünket aláírá-
sukkal, hogy településünktõl
távolabb valósuljon meg az
autóút! – tette hozzá a tele-
pülésvezetõ.

Az M9 ügyében február
21-re tûztek ki tárgyalást. A
településen minden követ
megmozgatnak annak érdeké-
ben, hogy minél szélesebb
körben megismerjék problé-
májukat.

***
Alsónemesapáti érvei az

M9-es gyorsforgalmú út tele-
pülésen átvezetõ nyomvonalá-
nak megépítése ellen:

1. Másutt elkerülõ utakat
építenek. Alsónemesapátiba be-
vezetik az autóutat! Az ed-
dig tervezett nyomvonalak kö-
zül a Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztõ Zrt. azt akarja meg-
valósítani, amelyik legköze-
lebb van a lakott területekhez.
Az új nyomvonal hosszabb,
mint a legeslegelõször el-
fogadott, M9-I-el jelölt nyom-
vonal (lsd. térkép). Ez min-
denkinek, Alsónemesapátinak
és a korábban folytatott tár-

Pataki Balázs

gyalásokon Zalaegerszegnek,
illetve a környezõ települé-
seknek is megfelelt. Ezt vala-
milyen oknál fogva mégis el-
vetették.

2. Olyan, nagy kiterjedésû
Natura 2000 területeken halad
át az újonnan tervezett útvo-
nal, ahol nagy számban védett
növények találhatók, az agár-
kosbor, bíborkosbor, árvalány-
haj stb.

3. A jelenleg tervezett nyom-
vonal lápos, vizes területeken
visz át, amit fel kell tölteni. Ez
nem kis költséggel jár. Vele
szemben az M9-I. nyomvonal-

változatnál mindez nem me-
rülne fel.

4. Az uralkodó széljárás miatt
a légszennyezõdés, a szmog
„megül” a dombok közötti
völgyben, ahol a település la-
kott területe található. A ködös
idõjárás idején tapasztaltak
párhuzamba állíthatók a várha-
tó levegõszennyezés lehúzó-
dásával: a szennyezõdés éppen
a lakott területen, az ott élõk
számára okozza a legnagyobb
terhelést.

5. Elektromos- és gázveze-
ték is húzódik a tervezett
nyomvonal térségében.

6. A település nyugatról tel-
jesen beszorulna a gyorsforgal-
mi út, keletrõl a Nagykanizsa-
Szombathely vasútvonal, vala-
mint két dombvonulat közé.
Az északra tervezett kamion-
parkolóval és a község déli
részén létrehozni kívánt köz-
lekedési csomóponttal körbe-
zárják a falut, fokozódik a zaj
és a légszennyezettség.

7. A déli falurészt az R76-os
megnövekvõ forgalma mellett
a csomópontokhoz kapcso-
lódó közlekedési mûveletek
többszörösen fogják terhelni.
Ezért minél délebbre ajánlott
tervezni a csomópontot!

8. Mivel az Európai Unió a
Nyugat-Európától, illetve a Bal-
tikumtól a Balkánig terjedõ
térség közlekedésének fejlesz-
tését szorgalmazza, a megva-
lósítandó kamionparkolóval
növekszik a zaj és a káros
anyag kibocsátása és sokféle
nemzetiségû ember megfor-
dul majd, ami veszélyeztetheti
a közbiztonságot is.

9. A tervezett nyomvonal
igen közel van a falu fõ ut-
cáihoz (Rákóczi u. és Petõfi u.).

10. Elértéktelenednének az
ingatlanok. Nem szeretnénk,
ha a lakosok az autóút miatt
költöznének el Alsónemes-
apátiból!

11. A falut határoló két
dombvonulat igen közel van
egymáshoz, a visszhang már
most is felerõsít minden zajt.
Egy esetleges zajvédõ fal a
nyomvonal közelsége és a föld-
rajzi adottságok miatt ezt sem-
miképpen nem szünteti meg,
hanem inkább fokozza (a falak
alacsonyabbak a domboknál).

12. Lombhullató fákból álló
erdõsáv õsztõl tavaszig semmit
nem fog el a hangból. Hosszú
évekbe, évtizedekbe telik, míg
a fák megnõnek.

13. Ha az autóút a tervezett
nyomvonalon valósul meg, a
faluban feléledõ gyógynövény-
gyûjtést- és termesztést, az er-
re alapozott gyógynövénytu-
rizmust ellehetetleníti, az ed-
digi uniós és állami támoga-
tásokból megszületett projek-
tek odavesznek.

14. A falut kettészelõ vasút-
vonal már így is jelentõs ter-
helést okoz a lakhelyünknek,
ami a jövõben nõni fog. A
Zalaszentiván - Nagykanizsa va-
sútvonal villamosítása folya-
matban van. A nagy volumenû
áruszállítást vissza akarják he-
lyezni a vasútra, ezzel csök-
kentve hazánk közúti tranzit-
és teherforgalmát, az EU is ezt
szorgalmazza.

15. A gyorsforgalmi útról
áradó megnövekedett folyama-
tos morajlás, háttérzaj megke-
seríti az itt élõk életét, a csen-
des, falusias nyugalom meg-
szûnik. A falun átvezetõ teher-
forgalom növekedése maga
után vonzza a zajt, a légszeny-
nyezést. A gyenge alapú utak
továbbviszik a rezgést, a házak
falai károsodhatnak. Ennek
helyreállítása nagy költség. Ki
viseli? Ki fizet kártérítést?

16. Több vadátjárót is ter-
veztek az állatok számára. Az
Alsónemesapátiban élõ embe-
reknek miért nem jár vé-
delem?

megyei közéleti havilap

Fizessen elõ a Zalatájra!
Olvassa az idén lapot, amely minden

hónapban, a harmadik csütörtökön
jelenik meg!

Kényes témák, amikkel csak a Zalatáj
foglalkozik.

Fizesse elõ, így biztosan megkapja!
Elõfizethetõ: szerkesztõségünkben

(akár telefonon, vagy e-mailon)!

Elõfizetési díjak:
1 hónapra 190 Ft, 1/4 évre 570 Ft,
1/2 évre 1.140 Ft, 1 évre 2.280 Ft.

29 éves

A Zalatáj megvásárolható
ügyfélszolgálatunkon is

(Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B.)
hétköznapokon 8-tól 14 óráig.

Elérhetõségeink:
Zalatáj Kiadó,

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
E-mailon: zalataj@zelkanet.hu

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

A 2007 decemberi tervrajz is jobb alternatívát (M9 II/B) kínál a jelenleginél.
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A Magyar kultúra napjáról
immár a 4. alkalommal közös
olvasással emlékeztek meg

. A korábbi
években egy-egy nagyjából egy
órásra „rövidített” magyar re-
gényt olvastak (Szabó Magda:
Az ajtó, Szerb Antal: Utas és
holdvilág, Márai: A gyertyák
csonkig égnek, Saád Katalin:
Csupaszon). Az idén kevésbé
idõigényes mûfajt választottak:

ötlet-
gazda javaslatára, Tóth Krisz-

Al-
sónemesapátiban

Fábiánné Simon Klára

A Magyar kultúra napja
tina: Langyos tej, A tolltartó,
Egy boszorka van címû no-
velláit olvasták a résztvevõk.

A novellák olvasása után ki-
alakult élénk beszélgetés, vita
igazolta a rövidebb mûfaj je-
lenlétét, a résztvevõk estébe
nyúlóan osztották meg egy-
mással a közösen létrehozott
élmény egyéni olvasatait. Foly-
tatás jövõre, a rendezvény
iránt már most van érdek-
lõdés!

pébé

Idén Tóth Krisztina novelláit olvasták a résztvevõk.

Több, mint négymilliárd
forintos költséggel indul vízi-
közmû-rekonstrukció

és térségében.
A beruházást bejelentõ za-

laegerszegi sajtótájékoztatón
, a térség ország-

gyûlési képviselõje elmondta:
a Zalaegerszeg északi, keleti és
déli területein, valamint a vá-
ros környékén tervezett mun-
kálatokhoz, a 40-50 éves ivó-
vízhálózat korszerûsítéséhez
szükséges összeget a kormány
a múlt év decemberében ítélte
meg. A közmûfejlesztés révén
Zalaegerszegen kívül

Zala-
egerszegen

Vigh László

Bocfölde,

Több, mint négymilliárd forintos költséggel
Víziközmû-rekonstrukció Zalaegerszegen és térségében

Sárhida, Csatár, Zalaszent-
iván, Zalaszentlõrinc, Alibán-
fa Pethõhenye

Balaicz Zoltán

és vízvezetékeit,
kútjait, tisztítómûveit és táro-
zóit korszerûsítik, várhatóan
2019 nyaráig.

polgármes-
ter hozzátette: a száz száza-
lékos, vissza nem térítendõ
uniós támogatás jóvoltából je-
lentõsen javul majd a vízmi-
nõség, miután jelenleg az ivó-
víz vas-, mangán- és ammó-
niatartalma esetenként túllépi
a megengedett határértékeket.
Utalt arra is, hogy az elmúlt
években Zalaegerszeg nyugati

vízbázisán már megvalósult
egy hasonló korszerûsítés, így
a mostanival együtt már a zalai
megyeszékhelyen és környé-
kén a teljes hálózat rekonst-
rukciója megtörténik, ami év-
tizedekre biztonságos ellátást
jelent majd.

, a beruházással
érintett önkormányzatok tár-
sulásának elnöke arról beszélt,
hogy új kutakat és víztisztí-
tókat építenek, felújítják a
gyûjtõvezetékeket, a tározókat.
Jelezte, hogy nemcsak az
egészséges vizet, de költség-

Bali Zoltán

hatékonyabb üzemeltetést is
hoz majd a teljes beruházás.

, a Zala-
víz Zrt. elnök-vezérigazgatója
egyebek mellett arról számolt
be, hogy a most induló mun-
kálatoknak köszönhetõen (a
már lezárult nyugati projekttel
együtt) mintegy 90 ezer em-
ber számára lesz egészsége-
sebb, tisztább az ivóvíz Zala-
egerszegen és térségében, to-
vábbá megszûnhetnek a több
területen is elõforduló minõ-
ségi és nyomásproblémák is.

Forrás:

Arnhoffer András

MTI

A sajtótájékoztató résztvevõi (balról): Arnhoffer András, Vigh
László, Balaicz Zoltán, Bali Zoltán.

A zalaegerszegi Keleti Víztisztítómû szûrõtartályai.

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!

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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2017-ben több változás is élet-
be lépett a szék-
helyû bíróságokon. Megválto-
zott a idõpontja,
módosult az , va-
lamint változott a

és a

levelezési címe.

A Zalaegerszegi Járásbíró-
ság és a Zalaegerszegi Közigaz-
gatási és Munkaügyi Bíróság
levelezési címe korábban a
8900 Zalaegerszeg, Deák tér 7.
Pf. 221. volt. E cím mindkét bí-
róság esetben 8900 Zalaeger-
szeg, Várkör 2. Pf. 221. címre
módosul.

A Zalaegerszegi Járásbíró-
ságon 2017 januárjától a pa-
nasznap idõpontja péntek he-
lyett szerda. Az elsõ szerdai pa-
nasznapon, 2017. január 4-én
kollégáink 08:00 és 15:30 kö-
zött fogadták az ügyfeleket az-
zal, hogy 15:00 óra után új sor-
szám kiadására nincs lehetõség.

A gyorsabb ügyintézés ér-
dekében a bírósági panaszna-
pokra megyeszerte mind elek-
tronikus úton, mind telefonon
idõpont foglalható az alábbi
linken: http://zalaegerszegitor
venyszek.birosag.hu/20160331
/panasznapi-idopont foglalas

A hatékonyabb ügykezelés
érdekében letölthetõ és szer-

zalaegerszegi

panasznap
ügyfélfogadás

Zalaegersze-
gi Járásbíróság Zalaeger-
szegi Közigazgatási és Mun-
kaügyi Bíróság

Címváltozás

Panasznapi és ügyfélfoga-
dási változás

Változások a bíróságokon
keszthetõ formájú panasznapi
kereset- és kérelemminták áll-
nak rendelkezésre. Ezeket elõ-
re kitöltve be lehet vinni az il-
letékes bíróságra az ügyek in-
tézésekor. Természetesen az
egyes bíróságok munkatársai
is segítenek a felmerült kérdé-
sek megválaszolásában, illetve
a dokumentumok kitöltésé-
ben a panasznapi ügyfélfoga-
dási idõ alatt. A dokumen-
tumok innen letölthetõk:
http://zalaegerszegitorvenysze
k.birosag.hu/20150528/kerese
t-es-kerelemmintak

A zalaegerszegi székhelyû
bíróságokon a panasznapi vál-
tozásokhoz igazodva 2017. ja-
nuár 1-tõl az alábbiak szerint
módosult az ügyfélfogadási
rend:

Zalaegerszegi Törvényszék
Zalaegerszegi Törvényszék

- Büntetõ-Polgári Iroda:
hétfõn, kedden, csütörtö-

kön, pénteken 9-11 óráig, szer-
dán 8-15.00 óráig

Egyesület, alapítvány részé-
re a nyilvántartott adatokról
kivonat a hivatali idõben; ügy-
félfogadási idõn kívül is kér-
hetõ.

Zalaegerszegi Törvényszék
- Cég-csõd-felszámolási Iroda:

hétfõn, kedden, csütörtö-
kön, pénteken 9-11 óráig, szer-
dán 8-15.00 óráig

Módosult az ügyfélfoga-
dási rend

Cégkivonat, cégmásolat a
hivatali idõben; ügyfélfogadási
idõn kívül is kérhetõ.

Zalaegerszegi Törvényszék
- Végrehajtói Iroda:

hétfõn, kedden, csütörtö-
kön, pénteken 8-11 óráig, szer-
dán 8-15.00 óráig.

Tartozás befizetésével kapcso-
latban csekk hivatali idõben, ügy-
félfogadási idõn kívül is kérhetõ.

Zalaegerszegi Törvényszék
- Bv. Csoport Irodája:

hétfõn, kedden, csütörtö-
kön, pénteken 9-11 óráig, szer-
dán 8-15.00 óráig.

Pénzbüntetés és pénzbír-
ság befizetésével kapcsolatban
csekk hivatali idõben, ügyfél-
fogadási idõn kívül is kérhetõ.

Zalaegerszegi Járásbíróság
Zalaegerszegi Járásbíróság -

Büntetõ-Polgári Iroda:
hétfõn, kedden, csütörtö-

kön, pénteken 9-11 óráig, szer-
dán 8-15.00 óráig

Zalaegerszegi Közigazgatá-
si és Munkaügyi Bíróság

Zalaegerszegi Közigazga-
tási és Munkaügyi Bíróság - Ke-
zelõiroda:

hétfõn, kedden, csütörtö-
kön, pénteken 9-11 óráig, szer-
dán 8-15.00 óráig

A nagykanizsai, a keszt-
helyi, valamint a lenti bírósá-
gok a megszokott rend szerint
fogadják az ügyfeleket:

Nagykanizsai Járásbíróság
Büntetõ-Polgári Iroda: hét-

fõtõl csütörtökig 9-11 óráig,
pénteken 8-15 óráig

Keszthelyi Járásbíróság
Büntetõ-Polgári Iroda: hét-

fõtõl csütörtökig 9-11 óráig,
pénteken 8-15 óráig

Lenti Járásbíróság
Kezelõiroda: hétfõtõl csü-

törtökig 8-11 óráig, pénteken
8-15 óráig

További információkat talál
a Zalaegerszegi Törvényszék
honlapján: http://zalaegersze
gitorvenyszek.birosag.hu/

Forrás:

30

30

30

Zalaegerszegi Tör-
vényszék

Megváltozott a panasznap idõpontja.

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

•

Herman - Autószervíz Kft.

Személyszállítás

Autóbuszrendelés e-mail cím: herman.szemelyszallitas@gmail.com

Telefon: 06 30/407 3957 Cím: Zalalövõ, Budafai út 4.

50 személyes légkondicionált SETRA típusú turistabusszal állunk tisztelt

megrendelõink rendelkezésére bármely hazai és külföldi útvonalon.

•

Mûszaki és eredetiségvizsga helyben

Személyautó - tehergépkocsi (3.5 t-ig)

Gépjármûjavítás Gumiszerelés - centírozás

Futómûállítás,

mûszeres autódiagnosztika

Mezõgazdasági gépek - pótkocsik utánfutók

vizsgáztatása

Szélvédõ csere

• •

• •

• •

E-mail cím: autoherman@freemail.hu
Telefon: 92/371-249

mobil: 06 30/7370-164, 06 30/238-6048

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”!

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Észak-Nyugat Zala
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Az önkormányzat immár
második alkalommal szervezte
meg hagyományõrzõ program-
ként az egész napos disznóvá-
gás nyújtotta kulináris élményt

.
A program reggel fél nyolc-

kor kezdõdött az ÖKO-völgy-
ben a kemence környékén, a
havastáj, a csípõs reggel jól il-
lett a nap hangulatához.

Hamarosan megérkezett a
természetes táplálékon nevelt
több, mint kettõszáz kilogram-
mos „áldozat”, és a polgármes-
ter, rövid köszön-
tõjét követõen a jelenlévõk
megitták az ilyenkor elmarad-
hatatlan áldomást. A koca halá-
lával megkezdõdött a csodála-
tos átalakulás roppanós héjú
hurkává, szaftos kolbásszá, íny-
csiklandó sült oldalassá.

A jól szervezett munka a
szakavatott személyzet irányí-
tása mellett mindenki tette a
dolgát. A régi módszerekhez
igazodóan folyt a perzselés, ké-
szült a forralt bor és a meleg
tea, az egyik kondérban illato-

Nagypáliban

Köcse Tibor

zott a hagymával sült vér, ké-
szült a böllér máj. A résztvevõk
frissen fogyaszthattak reggeli-
re a finomságokból, miközben
mások már serényen darabol-
tak, válogattak, abáltak,
elõkészítették a hurka, kolbász
alapanyagait. Látványos mun-
kafolyamat volt a kétféle hurka
és kolbász elkészítése, bélbe
töltése, igazi szakértelmet igé-
nyelt a hozzávalók összeállítá-
sa, a fûszerezés, az összegyú-
rás. Egy nagy kondérban már
rotyogott a toros káposzta, a
kemencében sült a pecsenye, a
friss hurka és a kolbász. Az il-
latok megtöltötték a völgyet,
még a nap is kisütött, egyre

nõtt az érdeklõdõk tábora, a
kisebbek sem maradtak távol.

Miközben a szülõk kóstol-
gattak, nézelõdtek, a gyerekek
a magukkal hozott szánkókkal
izgalmas szánkóversenyt ren-
deztek a domboldalban. A nap
elõrehaladtával az elfogyasz-
tott pálinka és a forralt bor
mennyiségével arányosan nõtt
a jókedv. A munkakedv sem
lankadt, kora estére már min-
den elkészült, és a jóllakott, de
kellõképpen elfáradt résztve-
võk kitartó kis csapata harmo-
nikaszó mellett nótázással zár-
ta ezt a jól sikerült vidám na-
pot.

(hkzs)

Hagyományos disznóvágás Nagypáliban

Hagyományos módon zajlott a perzselés.

Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Elérhetõségeink:
Telefon:

92/596-936,
fax:

92/596-937,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

András áll a bolt elõtt
egy csokor virággal a kezé-
ben és azon töpreng, ho-
gyan kérjen bocsánatot az
eladóktól.

Az egész úgy kezdõdött,
hogy Judit fiúk születésnapi
bulijának szervezésével volt
elfoglalva. Annyi mindent
kellett elintézni, és olyan
sok helyre kellett elmenni,
nem maradt idõ a tortát el-
hozni. Ezért felhívta And-
rást, hazafelé menjen be ér-
te. Nem lesz semmi gond,
mert már egy héttel ezelõtt
megrendelte a mai napra.
Az üzletben, nagy volt a for-
galom. András amint sorra
került, mondta, hogy meg-
jött a tortáért. Az eladó el-
ment a tortáért, majd vissza,
kupaktanács a kollégákkal,
majd hátra a raktárba.

András is észrevette,
most valami baj van. Amit
pár perc múlva az eladó
meg is erõsített, hogy nem
találják a tortát. Hát ez bi-
zony nagy baj, esett kétség-
be András. Szóba se jöhet,
hogy a torta nélküli szü-
letésnapként emlékezzen a
fia erre a napra. Ettõl nem
lett nyugodt, sõt kezdett
ideges lenni, aminek hatá-
sára kisebb botrány alakult
ki a boltban. Az üzletvezetõ
próbálta Andrást nyugtatni
és a helyzetre megoldást
találni. Ki tudja hogyan, de
20 perc várakozás után
valahonnan elõvarázsoltak
egy tortát. András fizetett,
majd bosszúsan távozott.
Otthon elmesélte, hogy mi
történt. Még mindig idege-
sen kérte Juditot, hogy jö-
võre ne itt rendelje a tortát!
Judit döbbenten csak eny-
nyit tudott mondani:

– Már idén sem itt ren-
deltem, ezért nem találták…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Az élet nem egyszerû…

Ennek egyik állo-
másaként workshopot
tartott az intézmény
üzemeltetõje és a
programokért felelõs

.
el-

nök a meghívott cég-
vezetõket úgy köszön-
tötte, hogy bejelentet-
te: a jövõben nem
csupán múzeumként,
de rendezvényköz-
pont és kastélyszálló-
ként is fogadja a ven-
dégeket Magyaror-
szág legépebb formá-
ban fennmaradt rene-
szánsz vára.

A workshopon el-
hangzott: az új üze-
meltetõ tervei között
az szerepel, hogy a
jövõben a családok

Zalaegerszegi Gasztro-
kulturális Egyesület
Székedli Bertold

Új idõszámítás az Egervári Várkastélyban

és magánszemélyek mellett a
cégek és vállalkozások is
igénybe vegyék a vár szolgál-
tatásait. Szálláshelyeket bérel-
hetnek, konferenciákat tart-
hatnak, csapatépítõ tréningek
helyszínéül választhatják az
egervári várat. Emellett egyedi
környezetet adhat üzleti tár-
gyalásoknak, ebédeknek vala-
mint évzáró banketteknek is –

hangsúlyozta Székedli Bertold,
a Zalaegerszegi Gasztrokultu-
rális Egyesület elnöke.

A cégvezetõknek tartott
bemutatón részt vett

polgár-
mestere is, aki üdvözölte az új-
donságok bevezetését a me-
gyeszékhelytõl mindösszesen
8 km-re található várkastély-
ban és az eddig is jellemzõ
támogatásáról biztosította az
üzemeltetõt, valamint a tele-
pülés polgármesterét is.

A workshop vendégeinek a
várkastély új séfje által össze-
állított 4 fogásos buisness
menüt tálaltak fel az elõ-
adásokat követõen. Ezzel azt
kívánták bemutatni, hogy a
csúcsgasztronómia minden
szintje elérhetõ már a vár-
ban is.

A kulináris élményeket kö-
vetõen , a vár-
kastély üzemeltetõje bemutat-
ta a vendégeknek a szállás-
helyként funkcionáló szobá-
kat, valamint a rendezvény-
termeket.

A rendhagyó tárlatvezeté-
sen a cégvezetõknek

polgármester a várkas-
tély rövid történetét mondta
el, majd bemutatta a település
látványosságait, turisztikai ér-
tékeit, mint például a helyi
templom, a pincedomb, vala-
mint az igény szerint kérhe-
tõ borkóstolók, kézmûves
elfoglaltságok eddigi tapasz-
talatait.

Balaicz
Zoltán, Zalaegerszeg

Saary Danny

Gyerkó
Gábor

Manninger Beáta

Új lehetõségeket kínál a várkastély.

A gasztronómia minden szintje elérhetõ
a várkastélyban.
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December 24-én szenteste
a faluházban karácsonyi
ünnepségre várta a falu ap-
raját és nagyját az önkor-
mányzat. Az elõadás során
felelevenítették a helyi fiata-
lok Mária és József vándorút-
ját míg megérkeztek Betle-
hembe, ahol is a Kisjézus meg-
született.

Az elõadás után csengõszó
kíséretében érkezett az angyal,
aki ajándékot hozott a falu-
ház fenyõfája alá. A mûsor
végén egy kis harapnivalóval
várták mind a szereplõket,
mind a nézõtéren helyet fog-
lalókat. Majd a gyerekek leg-
nagyobb örömére kibonthat-

gõsfai

Hírek Gõsfáról

ták az újonnan kapott aján-
dékokat.

Nem idõztek sokat a kará-
csonyfa körül a faluházban,
mert már otthon is feldíszített
fenyõfa és meglepetések vár-
tak mindenkit.

*
Gõsfa Község Önkormány-

zata az ünnepek közeledtével
minden családnak 1 kg szalon-
cukorral, családonként 10.000
Ft-tal, a 65 év feletti nyugdíjas
lakosoknak ezen felül tartós
élelmiszerrel kedveskedtek, an-
nak reményében, hogy ezzel a
szerény támogatással meg-
könnyítik az ünnepi készü-
lõdést mindenkinek.

Meghitt mûsort adtak a fiatalok.

Ajándékkal lepték meg a falu lakóit.

Amíg valakit nem ér prob-
léma, addig nem hiszi, hogy
becsapódhat. Napjaink bûn-
cselekményeinél kétségtelenül
az idõsek a leginkább veszé-
lyeztetettek. Számukra január
23-án az

szervezésében bûn-
megelõzési céllal tartottak elõ-
adást az egervári faluházban.

A rendõrségi szakértõ tájé-
koztatójában kiemelte, hogy a
csalók fõként telefonon pró-
bálják becsapni, megtéveszte-
ni a gyanútlan nyugdíjasokat.
Módszerük mára széleskörûvé

Együtt Egervárért
Egyesület

vált, melyre a lakosság is ka-
pott példákat. Ennek megfe-
lelõen kerülni kell mindenféle
azonosító megadását telefo-
non keresztül.

Az elõadás megtartását a
rendõrség ezen az estén be-
mutatkozó új körzeti megbí-
zottja, is szor-
galmazta.

A településhez kapcsolódó
információ, hogy az

február 11-én tartja
XX. alapítványi bálját.

Luter János

Egervári
László Általános Iskoláért Ala-
pítvány

pb

Bûnmegelõzési elõadás Egerváron

A téma sokakat érdekelt.

Majd' tíz évvel ezelõtt há-
rom kamerás megfigyelõ rend-
szert építettek ki köz-
pontjában, melynek moduljait
az önkormányzati hivatalnál
helyezték el. A rendszer az
évek során üzemképtelenné
vált, így mindenképpen fel
kellett újítani. Az önkormány-

Egervár

„Õrszemek” óvják Egervár központját

zat tavaly év végén úgy dön-
tött, hogy 5 kamerásra fris-
sítteti a rendszert. Ezáltal 24
órában modernebb és na-
gyobb rögzítõ egységek figye-
lik az iskola hátsó bejáratát, a
hivatal, a parkok és a buszmeg-
álló környékét. Most már a fa-
luközpont minden része meg-

figyelés alatt van, a felvételek
két hétig visszanézhetõk és áll-
nak a rendõrség rendelkezésére.

polgármes-
ter elmondta, terveik között
szerepel, hogy az egyik kame-
ra képét a település honlapján

Gyerkó Gábor

is megjelenítsék. A fejlesztést
önerõbõl végezték, melyet a
jövõben szeretnének úgy ki-
bõvíteni, hogy a falu teljes
hosszúságban be legyen ka-
merázva.

Pataki Balázs

Az öt kamerás rendszer a jövõben szabadon bõvíthetõ.
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A
2017. január 26-i ülésén

egye-
sületi elnöktõl kapott tájékoz-
tatást a több mint 25 éve mû-
ködõ

mûködésérõl, melynek alap-
vetõ célja a vidéken élõ lakos-
ság életfeltételeinek javítása har-
móniában a vidéki környezet
és a táj adottságaival, megõriz-

Zala Megyei Közgyûlés
Guit-

prechtné Molnár Erzsébet

Zalai Falvakért Egye-
sület

Elfogadták a költségvetést
Ülést tartott a Zala Megyei Közgyûlés

ve annak nem pótolható adott-
ságait. Tevékenységük fókuszá-
ban az aprófalvas településhá-
lózatból adódó sajátosságok
kezelése, a foglalkoztatás, szo-
ciális ellátás, helyi gazdaságfej-
lesztés, valamint a közösségfej-
lesztés és a hálózati együttmû-
ködések állnak. Az egyesület
végzi többek között a falu-
gondnoki hálózat koordiná-

lását a megyében a kezdetek-
tõl (1994) fogva. Az elnöknõ
elmondta, hogy az egyesület
fennállása alatt elõször kapott
meghívást a Zala Megyei Köz-
gyûléstõl, hogy tájékoztassa a
testületet tevékenységükrõl.

Döntött a közgyûlés, hogy
a polgármester által
ismertetettek alapján támogat-
ja vá-
rossá nyilvánításának kezde-
ményezését.

Ezt követõen 487.974 mil-
lió forintos fõösszeggel elfo-
gadta a grémium a Zala Megyei
Önkormányzat 2017. évi költ-
ségvetését.

Elfogadta a közgyûlés az
önkormányzat 100%-os tulaj-
donában álló

2017.
évi üzleti tervét, valamint a

végelszámolásáról
szóló tájékoztatót, egyetértését
fejezte ki a végelszámolás lezá-
rásának és a cég törlésének
kezdeményezését illetõen.

Gál Lajos

Gyenesdiás Nagyközség

Zala Megyei Te-
rületfejlesztési Ügynökség Köz-
hasznú Nonprofit Kft.

Nyugat-Dunántúli Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Non-
profit Kft.

Tekintettel arra, hogy a me-
gyei önkormányzatok érdek-
képviseletét a

látja el, s egyút-
tal közvetítõ szerepet is betölt
a kormányzat felé, a

egyre ke-
vesebb olyan szolgáltatást tud
nyújtani, amelyet a megyei ön-
kormányzatok is igénybe tud-
nak venni a viszonylag magas
éves tagdíj ellenében, a testü-
let döntött az utóbbi szerve-
zetbõl való kilépésrõl.

Végezetül részletes tájékoz-
tatást kaptak a képviselõk a

által 2016-ban végzett
feladatokról, melyek között a
testületi munkához kapcsoló-
dó tevékenységek mellett je-
lentõs arányt képviseltek a pá-
lyázatokkal kapcsolatos térség-
fejlesztési és pénzügyi tevé-
kenységek, valamint a válasz-
tással és népszavazással össze-
függõ feladatok.

Forrás:

Megyei Önkor-
mányzatok Országos Szövet-
sége (MÖOSZ)

Települési
Önkormányzatok Országos
Szövetsége (TÖOSZ)

Zala Megyei Önkormányzati
Hivatal

Zala Megyei Önkor-
mányzat

Elfogadták a Zala Megyei Önkormányzat 2017. évi költségve-
tését.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

A
2005 januárjá-

ban alakult, a 34 fõs csoport
minden évben igyekszik prog-
ramokkal megtölteni a nap-
tárat. Minden év elején átbe-
szélik, hogy ki mit szeretne,
2017-re 13 programot tervez-
tek. Általában mindig a hónap
harmadik szerdáján találkoz-
nak, így volt ez most január 18-
án is, ahol pótszilveszterezés
közben alakult ki az idei prog-
ramterv, melyrõl

és
adott tájékoztatást.

2016 legemlékezetesebb
eseménye az ajkai kristálybe-
mutató, a bányászmúzeumban
való látogatás volt, melyen

üdülõfaluját,
is meglátogatták. Az egye-

sület várja az új tagokat, de
többen azt mondják, hogy õk
még nem nyugdíjasok, vagy
nem annyi idõsek, hogy csatla-
kozzanak. Minden hónapra jut
program, az összejöveteleken
húszan rendre részt vesznek.
Az egyesület idén február 15-
én újságírót

Nemesapáti Nyugdíja-
sok Egyesülete

Benkõ Já-
nosné, Németh Rózsa Ró-
zsás Ilona

Velem Novákfal-
vát

Fincza Zsuzsa

A rosszra nem is gondolnak…
hívta meg, aki kertészeti elõ-
adást tart az érdeklõdõknek.
Március 8-án a nõnapot tar-
tanak, ahol mond
köszöntõt. Április 19-én tartják
az éves közgyûlésüket, melyet
követõen pszicho-
lógus segítségével tartják kar-
ban a lelki egészségüket. Május
17-én idegenve-
zetõ tart elõadást Ausztriáról.
A település intézményében ta-
nító pedagógust felkérték egy
buszos kirándulás szervezé-
sére, melyet július 9-én

útvonalon tesznek meg.
Vannak helyek, ahova éven-

te visszatérnek: június 14-én
menetrend szerinti járattal
utaznak és
ugyancsak a rendes autóbu-
szos közlekedést választva lá-
togatnak augusztusban 15-én

. A nyári hónapok-
ban néhányan fürdõzni is el-
járnak, melyhez szintén vár-
ják a társakat. Többen nem
tudják vállalni az utazást, ezért
itthon is tartanak progra-
mokat.

Mittly Jenõ

Pesti Tímea

Pálfi István

Majk-
puszta - Kisbér - Nádasdla-
dány

Badacsonyba

Sümegre

Augusztus 16-án a közössé-
gi házban névnapozós dél-
utánt tartanak, szeptember 20-
án a kastélykertben szervez-
nek lecsós délutánt. Október
18-án egészségügyi napot tar-
tanak, ahol az érdeklõdõk
hasznos információkat kapnak
és szûrõvizsgálatokon is részt

vehetnek. November 15-én
Márton napot rendeznek, ahol
zsíros kenyérrel és forralt bor-
ral várják a vendégeket. Az
évet idén is karácsonyi ün-
nepléssel zárják, melyre de-
cember 20-án a közösségi
házban kerül sor.

Pataki Balázs

Csoportkép az ajkai Kristály Múzeum bejárata elõtt.
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25% kedvezményt adunk a

kupon felmutatójának

újonnan kötött lakásbiztosításának díjából!

25% kedvezményt adunk a

kupon felmutatójának

újonnan kötött lakásbiztosításának díjából!

AKCIÓ!AKCIÓ!

FÜGGETLEN
BIZTOSÍTÁS, -HITEL és INGATLAN IRODA
•
•

•
•
•
•

•
•

28 biztosítótársaság képviselete egy helyen!
Lakás,- kötelezõ gépjármû-, casco, utas,- élet,- baleset,- nyugdíj,
- vállalkozói,- mezõgazdasági és egyéb egyedi biztosítások.
Lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól.
Meglevõ drága biztosítások kedvezõbbre átdolgozása!
Kötelezõ biztosítás esetén árgarancia a legolcsóbb díjra!
Teljes körû hitelügyintézés: személyi kölcsönök, jelzáloghitelek, lakáshitelek,
hitelkiváltás, elõzetes banki költségek nélkül, már minimálbértõl is.
Ingatlanközvetítés, vagy ingatlan hirdetésfelvétel 50 ingatlanos weblapra.
Munkatársakat keresünk. Részletek: www.cashbank.hu/karrier

Törzsvásárlói kártyánkkal további kedvezmény a biztosítások díjából. Igényelje most!5%

Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

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

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Zalatáj Kiadó

Egy fantasztikus
sportoló,

több mint 3 órás, lebilincselõ
élménybeszámolójának lehet-
tünk részesei január 20-án este

kultúrházá-
ban. Sokan nem is tudják, hogy
milyen elszántság, mennyi idõ,
energia és anyagi forrás szüksé-
ges ahhoz, hogy valaki ilyen
eredményeket érjen el.

– Ez olyan, mint a gladiátor,
mikor bemegy az arénába, csak
magára számíthat. Minden
egyes lélegzetvétellel arra kon-
centrál, hogy elérje a túlsó par-
tot – kezdte elõadását Attila,
akinek gyermekkori asztmája
miatt javasolták, hogy ússzon.
Elhatározta, hogy ezzel szeret-
ne foglalkozni komolyabban is.

Az életét kockáztatja, vala-
hányszor beleugrik a tengerbe,
óceánba. Hogyan lehet arra fel-
készülni, hogy minden egyes
verseny elõtt úgy megy el ott-
honról, hogy esetleg nem tér
haza? Attila tudatában van ké-
pességeivel, mindent pontosan
megtervez. Még a legapróbb
dolgokat is. Például, hogy mi-
lyen idõközönként iszik. El-
mondja azt is, hogy úszás köz-
ben számol és figyel izmai,
testének jelzéseire, karcsapásai
sebességére. De még ilyenkor
is adódnak váratlan helyzetek,
amikor az embernek tudnia
kell gyorsan, jól reagálnia.
Évekre elõre vetítve tudja, hogy
hol fog versenyezni, de mindig
csak a legközelebbire kon-
centrál és készül fel. Neki is
ugyanazokat a természeti té-
nyezõket kell f igyelembe
vennie, mint Fa Nándor vi-

zalaeger-
szegi Mányoki Attila

Alsónemesapáti

„Az embernek csak a félelmei és korlátai szabnak határt”
Mányoki Attila titkai

torlázónak. Attilának viszont a
teste a vitorlás. Levegõ- és víz-
hõmérsékleti viszonyok, szél-
járás és sebesség, hullámok, lég-
áramlatok, egyaránt fontos té-
nyezõk. Mindig helyszíni csa-
pattal dolgozik, hiszen õk is-
merik leginkább az ottani ég-
hajlati és egyéb viszonyokat, õk
ebben a legtapasztaltabbak.

Megtudtuk tõle azt is, hogy
a tradíció miatt nem viselhet a
versenyen úszóruhát, csak
nadrágot. A cápák miatt ennek
a színe sem mindegy. Elárulja
azt is, hogy nem szeret sötétben
úszni és inkább a hidegebb víz a
közege. Világraszóló teljesít-
ményével nemrég bekerült az
Egyesült Államokban 1963 óta
létezõ Hírességek Csarnokába.
Neve a floridai Fort Lauderdale-
ben mûködõ múzeum falára, a
másik 248 úszóé mellé került.
2013-ban átúszta a La Manche-
csatornát, 2014-ben, Japánban
a világ legnehezebb vizes aka-
dályának tartott Cugaru-csa-
tornát, amelyet minden idõk
második legjobb idejével küz-
dött le. Tavaly egyedülálló mó-
don, két héten belül teljesítette
az újabb kihívást: a Hawaii-szi-
getek között található Molokai-
csatorna, majd a Los Ange-
leshez közeli Catalina-csatorna
átúszását. Ezzel túljutott az
Ocean's Seven elnevezésû soro-
zat négy állomásán. Írország és
Skócia között, az Északi csa-
tornánál 7 órát úszott, 12 Cel-
sius fokos vízben. Átlagember
ilyen közegben 1 óra alatt kihûl
és meghal. Nem állt messze a
táv teljesítésétõl, mindent meg-
tett, elment a végsõ határig. Az

élettel összeegyeztethetetlenek
voltak az intenzív osztályon
mért paraméterei. Testhõmér-
séklete 26 Celsius volt, 31 C
alatt már visszafordíthatatlan
károsodással járhat.

Mégis itt van! Szerencsés-
nek tartja magát. A mindenna-

0

pokban ugyanúgy jár uszodába,
bérlete van, mint másnak. Napi
minimum 6 órát edz szárazföl-
dön és vízben. Maga intézi a
dolgait. Készül a Cook-szoros-
ra. A Gibraltári-szoros és az
Északi Csatorna átúszásának
megismétlése van hátra a világ
hét legnehezebben meghódít-
ható tengeri csatornája közül.

„Minden fejben dõl el! Az
embernek csak a félelmei és
korlátai szabnak határt!” - vallja.

Ana

Sikeres pályafutásának állomásait az alsónemesapátiakkal is
megosztotta.
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Tel: 0692/351-320; furdo@lenti.hu; www.lentifurdo.hu

FEDETT ÉLMÉNYFÜRDÕ LENTIBEN!

Az új élményfürdõben 4 új medence
benne különféle élményelemekkel,
óriáscsúszdával, családi csúszdával,

jacuzzival, nyakzuhanyokkal,
számos álló- és ülõmasszázshellyel,

masszázságyakkal, kisgyermekes medencével
kínál tartalmas felüdülést.

Fürdõbelépõ:
Élményfürdõ kiegészítõ jegy:

Élményfürdõ gyermekeknek
:(9,99 éves korig, szülõi felügyelettel)

2 790 Ft
800 Ft

INGYENES

FEDETT ÉLMÉNYFÜRDÕ LENTIBEN!

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •Bérfõzés Kereskedelmi fõzés Palackozás

A fõzési díj szeszadóval együtt 1500 Ft/l

Nálam az 50-60 l pálinkának a fõzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.

Mert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendõ megrendelõimet:

Farkas Tibor pálinkafõzõ mester

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

18.30 vendégérkezés,

21.00-21.45:

Program:

19.00-tól Valentin napi Gála büfévacsora,
19.00-23.00 zenés est: Leslie Night Band,

Sztárvendég:
György-Rózsa Sándor

Érdeklõdni, asztalt foglalni (korlátozott számban)
az alábbi elérhetõségen lehet: 0620/571-0920

VALENTIN NAPI ZENÉS VACSORAEST LENTIBEN
A THERMAL HOTEL BALANCE****-ban
2017. február 18-án (szombat) 19.00 órától

Helyszín: L16 Étterem

4 fogásos büfévacsora
(2 fajta elõétel, 2 fajta leves,

4 fajta fõétel, köretek, desszertek)
Belépõ: 5 995 Ft /fõ


