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Vasboldogasszony

Közép és Kelet-európai
Történelem és Társadalom
Kutatásáért Közalapítvány-

önkor-
mányzata pályázatot nyújtott
be a

Emléket állítottak 1956 hõseinek

hoz 1956-os emlékmû létreho-
zására. Törekvéseiket siker ko-
ronázta, így a millenniumi em-
lékmû mellett 1,7 millió forint
teljes támogatással emlékmû-

vet emeltek, melynek környe-
zetét térkövezték és parkosí-
tották.

A több mint 60 évvel ez-
elõtt történteknek emléket ál-
lító tábla ünnepélyes átadását
április 30-án tartották, ahol
ünnepi beszédet mondott

országgyûlési
képviselõ, aki elismerését fe-
jezte ki a településnek, hogy
ilyen módon is részt vesz az
'56-os emlékév megünneplésé-

Manninger Jenõ

ben. Kifejtette, hogy a kor-
mányzat célja volt, hogy a mél-
tatlan 50. évforduló után tíz
évvel késõbb méltóképp emlé-
kezzenek meg nemzeti ünne-
pünkrõl. Hozzátette, hogy a
nagyobb városokban történt
forradalmi eseményeket ké-
sõbb a falvakban is átélték,
emlékeztetett arra is, hogy
Magyarország külföldön iga-
zán 1956 által lett ismert.

Az iskolások és a dalkör ünnepi mûsorral készült.
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(Folytatás az 1. oldalról)

Április 23-án elsõ alkalom-
mal rendezték meg az

C-kategóriás fogat-
hajtó versenyt Egerváron, a
Solymossy utca most még üres
telkein. A versengésre Zala,
Vas és Somogy megyébõl 14
kettes fogat érkezett.

– A szervezés során az ön-
kormányzat és a várkastély
mellett a helyi takarékszövet-
kezet és a Speditõr is támo-
gatásáról biztosított bennün-
ket. Heten vagyunk zalaiak,
nekünk ez pontszerzõ verseny,
de más megyékbõl is úgy
érezték, hogy jó gyakorlás a
mai nap, így onnan is eljöttek
hozzánk. Egy szezonban az
adott megye versenyei közül a
négy legjobb eredmény szá-
mít, majd az elsõ három fogat
jut tovább az országos döntõ-
re. Idén Zalában négy verseny
lesz – ismertette
helyi szervezõ és versenyzõ.

A szabályokkal kapcsolat-
ban megtudtuk, hogy a hintók
szélessége 150 cm, a bójapá-
rok pedig 170 centire vannak
egymástól. A bóját tetején

Eger-
vári Hajsza

Szalai József

Fogathajtó verseny és vásári forgatag Egerváron

A vár mellett tábort vert a Fekete Sereg is.

vízzel töltött labdák vannak,
egy labda leesése 3 hibapontot
jelent, az alapidõ túllépése
szintén büntetõpontokkal jár.
A fogatnak összhangban kell
lennie a hajtó észjárásával, egy
jó fogat kiképzése legalább 1
év. A hátul ülõ segédhajtó a
fogat dísze, aki a hátsó tengely-
nek adja a súlyt, szerszámhiba
esetén csak õ szállhat le a
fogatról.

A programmal párhuzamo-
san a várkastély mellett közép-
kori vásári forgatag várta az
érdeklõdõket. A középkori vá-
sárral hagyományt szeretné-
nek teremteni, ahol a kézmû-
vesek, helyi termelõk, antik
árusok mellett egy idõutazás-
ba is csöppenhet a vendég.
Idén Hunyadi Mátyás Fekete
seregének öltözetét, felszerelé-
sét, fegyvereit mutatta be a
Vasi Honvéd Bajtársi Egyesület
Mátyás Király Fekete Serege
Hagyományõrzõ Csoport. Eze-
ket a gyerekek is bátran ki-
próbálhatták.

, a szerve-
zõ

Székedli Bertold
Zalaegerszegi Gasztrokul-

turális Egyesület

Punnany Massif
Szandi

Alma Együttes

nyári színházi évad Tolvaj
Márta

elnöke el-
mondta, hogy a következõ he-
tekben is számos programmal
várják a látogatókat. Májusban

koncert, a
Gyermeknapon és az

szórakoztat,
júniusban pedig kezdetét veszi
a .

, Zalaegerszeg alpolgár-

mestere a program házigazdá-
jaként kiemelte, hogy Zala-
egerszegnek turisztikai szem-
pontból is nagyon fontos a
környezõ településekkel való
együttmûködés. Az egervári
programokkal kiegészítve egy
színes programcsomag várja az
idelátogatókat.

P.B.

Emléket állítottak 1956 hõseinek

Az ünnepségen
polgármester elmondta:

ezen a napon elsõsorban azok
elõtt tisztelegnek, akik azért
áldozták fel identitásukat, sza-
badságukat és életüket, hogy
szabad, független és demokra-
tikus országot hozzanak létre.
Mindenkit egy gondolat vezé-
relt: szabadon szerettek volna
élni egy szabad országban.
„56-ban egy kicsi, sokat szen-
vedett nemzet adott értelmet

Mazzag
Géza

és jelentõséget a szabadság
igazságosságának. 1956 esemé-
nyei örökséget hagytak ránk,
ne higgyük azt, hogy van kö-
vetkezmények nélküli világ.
Egynek minden nehéz, soknak
semmi sem lehetetlen” – em-
lékeztetett a településvezetõ.

A megemlékezést a

elõadása és az
általános iskolások mûsora tet-
te ünnepélyessé. Az emlék-
mûvet plébános

vasbol-
dogaszonyi Községi Népdal-
kör Egyesület

Kiss Gábor

áldotta meg, majd a közös
imádságot követõen leleplez-
ték és felavatták 56-os ese-
ményekre emlékezõ táblát. Az
ünnepség zárásaként a tele-
pülés képviselõ-testületének

tagjai, helyi civil szervezetek, a
szomszédos települések pol-
gármesterei, képviselõi és a fa-
lubeliek helyezték el az em-
lékezés koszorúit és virágait.

Pataki Balázs

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.

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

Észak-Nyugat Zala Hirde
ssen

nálu
nk !

gumiabroncs

eladó jó állapotban lévõ
4 db téli, 3 db nyári

Méret: 165/70 R14
Ár: 5 000 Ft/db

Telefon: 20/953-0842

Zalaszentivánon

A képviselõ-testület is koszorúval emlékezett.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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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

25% kedvezményt adunk a

kupon felmutatójának

újonnan kötött lakásbiztosításának díjából!

25% kedvezményt adunk a

kupon felmutatójának

újonnan kötött lakásbiztosításának díjából!

AKCIÓ!AKCIÓ!

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, és ingatlan hirdetésfelvétel 91 ingatlanos weblapra.

Munkatársakat keresünk. Részletek: www.cashbank.hu/karrier

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

Elõzõ számunkban már be-
számoltunk az

sikeres szerep-
lésérõl, aki a

tanulójaként közel 250
versenyzõ közül jutott az orszá-
gos, nyolcfõs döntõbe a villany-
szerelõ szakma tanulmányi ver-
senyén.

Az április 24 és 26. között
zajló Szakma Sztár Fesztivál

alsónemesapáti
Burka Richárd

Széchenyi István
Szakgimnázium és Szakközép-
iskola

Burka Richárd országos második
2017 keretein belül a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara
által szervezett Szakma Kiváló
Tanulója Verseny országos dön-
tõjén Richárd a 2. helyezést érte
el. Az utolsó megmérettetésre
eljutott versenyzõknek iskolá-
jukban nem kell a szakmunkás
bizonyítványért vizsgázni, an-
nak érdemjegyét az országos
versennyel ötösre értékelik.

pb

Már szakmunkás…

Orbán Viktor

Zalaegerszegen

Jármûipari teszt-
pálya Zalaegerszeg ZONE

kispáli önkormányzat

Dr. Háry
András, Autóipari Próba-
pálya Zala Kft

miniszterel-
nök 2016. május 19-én a Mû-
egyetemen tartott Jövõ autója
címû konferencián jelentette
be, hogy kormányzati projekt
keretében hatalmas jármûipari
tesztpálya épül .
A pálya tervei elkészültek, ki-
vitelezése a „

- ” el-
nevezésû projekt keretében zaj-
lik, alapkövét május 19-én a mi-
niszterelnök jelenlétében helye-
zik el.

A
kezdeményezésére április 13-án
fórum keretében informálták a
lakosságot a közelükben felépí-
tendõ jármûipari tesztpálya
technikai részleteirõl.

az
. ügyvezetõ igaz-

gatója elmondta, az igényfel-
mérés során kiderült, hogy az
európai tesztpályák már elavul-
tak. 2013-ban Európában kevés
volt a tesztpályák kapacitása, de
négy év alatt is sokat változott a
világ. A létrehozandó tesztpálya
mûködtetése a jármûipari cé-
geknek is érdeke, így velük kö-
zösen folyik majd. A projekt tu-
datos munkával, a térségi kör-
nyezet figyelembe vételével a
Mûegyetem és a magyarországi
cégek igényei alapján jött létre.
A projektvezetõ kiemelte, hogy
az ipari park történetét ismerve
ez a lehetõ legjobb beruházás,
ami itt megvalósulhat. A foglal-

Nem versenypálya lesz…
Lakossági fórum Kispáliban

koztatás kezdetben persze ke-
vesebb, mint egy autógyárnál,
de kedvezõ hatása lehet a cégek
idetelepülésének. Ilyen tesztpá-
lyát Magyarországon még nem
terveztek, nemzetközi tudást,
folyamatos tanulást igényel. Ne-
héz is kategorizálni, mert nem
ipari üzem, nem út, hanem rit-
kán beépített zöld objektum,
így a jogrendben is érdekes az
engedélyeztetése. Érdekes fel-
adatnak ígérkezik, hogy olyan
jövõbeli jármûvek tesztjeit foly-
nak majd itt, amelyek még nem
is léteznek, és talán 2030-2040
körül lesznek népszerûek. A fó-
rumon fontosnak tartották ki-
emelni, hogy ez nem verseny-
pálya lesz, zártan mûködik
majd, nem lesznek nagy töme-
gek. Az itt folyó tesztek akár
napokig vagy hetekig is eltar-
tanak majd. A nagyjából tízfõs
mûködtetõ személyzet mellé a
fejlesztõ központok hozhatnak
állomásokat, mellyel több száz
fõs foglalkoztatás is megvaló-
sulhat. Zalaegerszegen nem
autógyárak, hanem beszállítóik
lehetnek az érdeklõdõk. A pro-
jekt elsõ fázisában idén a jár-
mûdinamikai modulok, így a di-
namikai felület, fékfelületek, ke-
zelhetõségi pálya építése, vala-
mint az autonóm tesztzóna épü-
letek és a nagysebességû ovál-
pálya elõkészítése valósulhat meg.

a BME Gépjár-
mûipari Tanszék munkatársa

Hesz Mátyás,

elmondta, hogy 4-5000 fejlesztõ
mozog a szakmában, fejlõdésü-
ket a pálya hiánya is gátolja.
Külföldi cégek (Audi, Merce-
des, Opel) számára is kívánatos
a pálya léte, de ahhoz itthon ki-
csik még, hogy saját tesztüze-
met, utakat építsenek. Felvetet-
te, egy-egy gyár idehelyezett
projektje is sok száz dolgozót
hozhat. Többekben felmerül a
kérdés, hogy mit lehet látni és
hallani az itt folyó munkából? A
projektbemutatón elmondták,
hogy nem kell hangzavarra szá-
mítani és látni sem lehet majd
szinte semmit a tesztelésekbõl.
Nem katonai bunker épül,
ugyanakkor fontos a munkák
titokban tartása, hogy ne lehes-
sen csak úgy fotózva üzleti in-
formációkat szerezni. „Senki se
lásson se ki, se be” – mondták
az elõadók.

mûszaki ve-
zetõ kifejtette, hogy egy új köz-
lekedési formát is tesztelnek
majd itt, amit oktató szak még
nincs az egyetemeken, ennek
kitanulására képzést is szeret-
nének indítani. A Mûegyetem
és az ELTE közös laborjaiban ta-
nulóknál fontos lesz, hogy ren-
delkezzenek konstruktõr, prog-

Hamar Zoltán

ramozó és jármûipari vénával
is. A 10 hektáros zalaegerszegi
mini városban biztonságos mó-
don lehet majd a közlekedési
helyzeteket reprodukálnia, pá-
lya legalacsonyabb bérleti díja
50 ezer forint lesz óránként. A
tesztpályán 20 autónál több egy
idõben nem fog menni, a pró-
bákat többek között városi kör-
nyezetben, GPS árnyékoló ala-
gútban, rossz úton, speciális
fékfelületeken, országúton, au-
tópálya szimuláción vagy dön-
tött kanyarban is megejthetik. A
tesztpálya a 76-os útról lesz
megközelíthetõ, így a jelenlegi
kispáli behajtó út biztosan nem
kap több terhelést. A Zala-
egerszeget elkerülõ úttól 7-800
méterre lesz a projekt Z alakú
épülete. A Kispáli elõtti erdõsáv
mellett 1-2 hektáros napelem
parkot is létesítenek.

, Kis-
páli polgármester megjegyezte,
hogy településükön bíznak ab-
ban, hogy a tesztpálya kiszol-
gáló személyzetében a lakosság-
nak is teremnek munkahelyek.
A projekt vezetõi a május 27-i
családi és falunapon is bemutat-
ják majd a tesztpályát.

Horváth Zsuzsanna

Pataki Balázs

Elõször dr. Háry András projektvezetõ szólt a falubeliekhez.
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Buday Mihály

Egervári Várkastély-
ban

Bottyán Marianna
Gróf Zoltán

Nagy Gyula
Tóth András

festõmû-
vésznek több kiállítása is volt
már az

, a nyár végén õ szervezi a
kastélyban rendezendõ egy
hetes mûvésztábort is.
Közremûködésével hozták el a
mûveiket
és festõmûvészek,
melyekbõl az április 8-án nyílt
kiállítás augusztus végéig
látogatható.

Április 14-én
és vezetésével
légpuskás lövészetre várták a
sportág kedvelõit a lõtéren. Az
akció sikerét látva a szervezõk
a jövõben gyakrabban rendez-
nek majd ilyen eseményeket. A
húsvétra való készülõdés je-
gyében a gyerekeket a faluház-

Kiállítások, fesztiváli programok Egerváron
ban tojásfestés várta, ahol
többek között az
csoport is segítette a kreatív
tárgyak létrejöttét. A gyerekek
az elkészült tárgyakat haza is
vihették, a tojásokat a

ajánlotta fel.
A 40 éves Csillagok hábo-

rújára április 15-én jubileumi
fesztivállal, rajongói találkozó-
val emlékeztek Egerváron. A
várkastélyba szervezett progra-
mon több mint ezer vendég
fordult meg, a kiállítás, egyedi
jelmezek, elõadás, játszósarok
Baranyából, Gyõrbõl, Pestrõl is
vonzott érdeklõdõket.

A faluházi programokkal
kapcsolatban
polgármester elmondta, hogy
a faluházuk annyira ki van

Alkotó kezek

Gorza-
család

Gyerkó Gábor

használva, hogy szinte nincsen
szabad idõpont újabb rendez-
vényekre. Új programként je-
lent meg a zumba, így minden
hétköznap este betelt, szomba-
tonként modern tánc tanfo-
lyam indul gyerekeknek. A
könyvtár csatlakozott az orszá-

A Csillagok háborúja fesztivál tömegeket vonzott.

A festménykiállítás a következõ hónapokban is látogatható.

A TeSzedd! országos akció
keretében minden tavasszal
megtisztítják a települést

. Az önkéntesek idén
úgy gondolták, hogy a vegetá-
ció elõrehaladása miatt nem
várnak tovább, egy hónappal
elõbb, április elsején, az elsõ
út menti kaszálás elõtt kör-
bejárják a falut.

– A szokásos útvonalon, a
ságodi bevezetõ úttól haladva
gyûjtöttük össze a szemetet. Az
országos programhoz idén má-
jusban is szeretnénk csatla-
kozni, addig a településen fel-
kutatjuk az illegális hulladék-
lerakókat. A férfiak a Kispáli
Kertbarát Egyesület koordiná-
lásában a kertünkben a tavaly
ültetett málnatöveknek készí-
tettek támrendszert, a fûszer-
ágyásoknak magasított szegély
készült – foglalta össze

polgármester.
Az ötszáz négyzetméteren

elterülõ közösségi kert három-

Kis-
páliban

Hor-
váth Zsuzsanna

Gondozzák és ápolják a környezetüket
negyedébe krumplit ültettek, a
fennmaradó részbe tök, hagy-
ma került. Próbálnak olyan
növényeket termeszteni, amit
a lakosság körében is szét
tudnak osztani és a település
rendezvényein is fel tudnak
használni. A késõbbiekben így
paradicsom, paprika, sütõtök
is kerül a földbe és remélhe-
tõleg a tavaly ültetett bogyós
gyümölcsök is teremnek annyit,
hogy süteménybe, szörpbe már
felhasználhatók lesznek. A
fûszernövényeknél többféle
felhasználás is szóba kerülhet,
a levendulából például az idõ-
sek napjára is készült ajándék-
csomag. Lassacskán a település
büszkeségeivé válnak a hely-
ben termelt zöldségek, gyü-
mölcsök és lekvárok, amelye-
ket a vendégekkel is megkós-
toltatnak. Kispáliban május el-
sejére idén is felállították a
település májusfáját.

Pataki Balázs

Olyan növényeket termesztenek, amibõl a lakosság is kaphat.

gos könyvtármozi program-
hoz, így havonta egy-egy álta-
lános iskolás osztály megnéz
egy magyar (rajz)filmet, me-
lyet átbeszélnek, majd az ani-
mátorokkal a témához kapcso-
lódó feladatokat oldanak meg.

Pataki Balázs

A jövõben gyakrabban rendeznek lövészetet is.

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
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A az
összekötõ észak-déli

irányú tranzit út és a körülötte
fekvõ térség gazdasági fej-
lesztését célul tûzõ európai
területi társulás 2013. decem-
beri megalakulását követõen
folyamatosan napirenden volt
egy olyan szakmai mûhely
kialakítása, amely összefogja
és segíti a négy ország 9 ré-
gióját tömörítõ szervezet tevé-
kenységét.

Zala megye számára meg-
tiszteltetést jelent, hogy a ta-
gok döntése alapján itt ala-
kíthattuk ki a szakmai munkát
végzõ ,
amely végül 2016. május 5-én
kezdte meg hivatalosan is
tevékenységét. A színvonalas
szakmai munka biztosításához
elengedhetetlen tényezõ volt
a központ fenntartásához
szükséges anyagi alapok meg-
teremtése. Ebben jelentõs sze-
rep jutott a

-nek –
mint a

a
közös mû-

ködtetõje – a
ETT-16

kódszámon meghirdetett, az
Európai Területi Társulások
2016. évi mûködési és fejlesz-
tési támogatásra kiírt pályá-
zati felhívására benyújtott
ETT-16-0020 azonosító számú
pályázata keretében elnyert
3.000.000 Ft összegû vissza
nem térítendõ támogatásnak.

Az elmúlt idõszakban a fej-
lesztési tevékenységet megala-
pozó tanulmányok készültek
a Stratégiai Központban. A
közép-európai államok közle-
kedési és áruszállítási útvona-
lait illetõen az egyik legfonto-
sabb megállapítás, hogy amíg
a szomszédos nyugati orszá-
gokban az autópályák és vas-
úti közlekedési lehetõségek
könnyen elérhetõek és sokré-
tûek, addig az új tagálla-
mokban, elsõsorban

és
ez nem állja meg a

Baltikumot Adriai-

tengerrel

Stratégiai Központot

Zala Megyei Terü-

letfejlesztési Ügynökség Köz-

hasznú Nonprofit Kft.

KEKF ETT Stratégiai

Központjának Zala Megyei

Önkormányzattal

Külgazdasági és

Külügyminisztérium

Lengyel-

országban, Szlovákiában, Ma-

gyarországon Horvátor-

szágban

helyét. Számos KKEU térség-
ben hiányoznak a megfelelõ
szállítási összeköttetések a
fõbb áruszállítási folyosók-
hoz. Fejletlen az intermo-
dalitás (egy út során többféle
közlekedési mód kombinálá-
sa) a közúti szállítás dominan-
ciájával és az úgynevezett füg-
gõleges közlekedési tengely
hálózata – amely jobban ösz-
szekapcsolná a KKEU orszá-
gok közlekedési hálózatát és
elõsegítené ezek gazdasági
integrációját – jóval elmarad a
kívánt értéktõl.

A kedvezõtlen helyzet
megszüntetése érdekében a
társulás megoldásokat kíván
találni és javaslatokat tenni
azokra a sokrétû kihívásokra,
amelyeket a szállítás generál
KKEU-ban, úgymint a nem
megfelelõ határátkelõ hálózati
kapcsolatok és a TEN-T folyo-
sókhoz való kapcsolódások, a
nem praktikus szabályozás és
a természet kimerítõ haszná-
lata a közúti áruszállítás által
generált zaj és légszennyezés
által.

Mindezek érdekében a Stra-
tégiai Központ legfontosabb
céljai között szerepel egy kö-

zép-kelet-európai közlekedés-
politikai és koordinációs cso-
mópont létrehozása, vagyis
kapcsolatok kiépítése közle-
kedésfejlesztési, közlekedés-
politikai mûhelyekkel a térség
országaiban, a KKE országok-
ra vonatkozó közlekedési és
áruszállítási adatok és infor-
mációk szisztematikus gyûjté-
se, a témához kapcsolódó in-
novációk figyelemmel kíséré-
se és ezek megosztása a tár-
sulás tagjai körében.

Elkészült a térséget átszelõ
Balti-Adriai maghálózati korri-
dorról és a Mediterrán korri-
dorról szóló összefoglaló ta-
nulmány is, amely kiinduló
pontot jelenthet a társulás ál-
tal szorgalmazott fejleszté-
sekhez.

Mindezek mellett fontos
az így megszerzett informá-
ciók társuláson belüli terjesz-
tése is, ezért kéthavonta hír-
levelet készít a Stratégiai Köz-
pont az aktuális hírekrõl és
jogszabályi, illetve egyéb vál-
tozásokról.

Készült egy a stratégiai ter-
vezést segítõ helyzetelemzés
is a térségre vonatkozóan,
amely részletesen vizsgálja az

észak-déli folyosó által érintett
országok közlekedéspolitikai
helyzetét az európai hálózat-
tal összefüggésben, valamint
elkészült a stratégiaalkotáshoz
alapvetõen szükséges SWOT
elemzés (erõsségek, gyenge-
ségek, lehetõségek, veszélyek)
a térségre vonatkozóan. Ezek
a dokumentumok bemutatás-
ra kerültek a társulás 2017.
február 21-én Wroclawban
tartott közgyûlésén, ahol
egyebek mellett a grémium
elnökévé választották

, a lengyelorszá-
gi
tagját.

A következõ idõszak ki-
emelkedõ feladata lesz a
KEKF ETT stratégiájának ki-
dolgozása, a hozzá tartozó
cselekvési tervekkel együtt,
amelyek elvezethetnek a tár-
sulás céljainak megvalósulásá-
hoz. A nagy ívû tervek meg-
valósításához szükséges erõ-
források elõteremtése érdeké-
ben folyamatos pályázati tevé-
kenységet is végez a Központ,
így például pályázatokat nyújt
be a , illetve
a Közép-Európa

felhívásaira.

Tadeusz

Jedrzejczakot

Lubusi Régió Testületének

Visegrádi Alapok

Transzna-

cionális Program

Betekintés a Közép-Európai Közlekedési Folyosó Európai Területi
Társulás Zalaegerszegi Stratégiai Központjának munkájába

A KEKF ETT közgyûlésének tagjai. Középen az elnök Tadeusz Jedrzejczak, balról a második
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyûlés alelnöke.

Észak-Nyugat Zala
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Az 1956-os forradalom és
szabadságharc eseményei a
nagyvárosok mellett a falvak-
ban is sokakat megmozgattak.

történéseit az
itt született ,
leánykori nevén

foglalta össze, akinek a
60 éves évfordulóra kiírt pá-
lyázat adott biztatást, hogy
megossza családi emlékeit is.
Így készült el az Alsónemes-
apáti 1956, Farkas Antal em-
lékére kiadvány.

– Anyukám elmesélésébõl
tudtam, hogy ez az idõszak
miként zajlott Alsónemesapáti-
ban. Azt is tudtam, hogy az én
nagybátyám, Farkas Antal mi-
ként vett részt az események-
ben és mennyire szenvedett a
megtorlástól. Az én korosztá-
lyomnak és a fiatalabbaknak

Alsónemesapáti
Palotai Jánosné

Krápicz Zsu-
zsanna

'56-nak alsónemesapáti áldozata is volt
Kiadvány mutatja be az akkor történteket

sincsenek emlékei, ezért úgy
gondoltam, hogy ezt le kell
írni, mert különben elfelej-
tõdik. Az akkor élõ emberek
vagy nem tudnak, vagy az év-
tizedes nyomás miatt már nem
akarnak beszélni róla. Farkas
Antal lánya akkor elsõ osztá-
lyos volt, az õ emlékeit fel-
használva kezdtem el bizonyí-
tékokat keresni a történeti
levéltárban. Szeretném a nagy-
bátyám emlékét is méltóképp
megõrizni – meséli olykor el-
csukló hangon az 1984-ben
Budapestre, majd késõbb Ko-
zármislenyre költözõ újságíró,
aki Dombóvár akkori törté-
netét is feldolgozta.

A kiadvány az országos és
zalaegerszegi események mel-
lett bemutatja az akkori tele-
pülés korrajzát, ahol forrada-

lom alatt a bolt elõtti tömeg
egy rádión hallgatta a híreket.
Elmeséli, hogy Alsónemesapá-
tiban miként értesültek a for-
radalom hírérõl és milyen ese-
mények történtek. Így például
leírja, hogy a pesti események
hatására az iskola udvarán el-
égették az orosz tankönyveket.
A falu akkori legnagyobb büsz-
kesége az elõször az iskolai
kápolnában található Mária ol-
tár volt, a történésekrõl

akkori plébános is írt.
A könyvekbõl minden me-

gyei könyvtár kapott és ter-
mészetesen az alsónemesapáti
könyvtárban is méltó helyet

Góczán
Zoltán

kap a helytörténet szempontjá-
ból is kiemelkedõ kiadvány.

polgármester hozzátette, hogy
a kultúrház elõtti kopjafaál-
lítással a településen is méltó-
képp emlékeztek meg a 60.
évfordulóról. A könyv elkészül-
te egy eszmei érték, melyet a
község nevében is megköszönt
a szerzõnek. Palotai Jánosné
elárulta, hogy készülõben van
egy újabb kötet is Alsónemes-
apátiról, ami az 1848-as törté-
nésekhez viszi majd vissza az
olvasót az akkori kifejezések-
kel, családokkal, ételekkel.

Pereszteginé Cziráki Katalin

Pataki Balázs

A település ajándékkönyveit Pereszteginé Cziráki Katalin vet-
te át.

A nyuszi 2017. április 12-én szerdán délelõtt érkezett az
egervári óvodába. Egy igazi tapsifüles fogadta a gyermekeket. 10
órakor a középsõsök, majd a kiscsoportosok, végül a nagy-
csoportosok mondták el verseiket, dalaikat. A fiúk meglocsolták
a kislányokat, akik csokitojásokkal ajándékozták meg a locsoló
kisfiúkat.

Bangó Zoltánné

Évek óta hagyomány
, hogy Szent

Márk napjának közeledtével
megszentelésre kerül a vetés,
és a falu határában, a domb-
tetõn álló „villámvágta” kereszt.

Sajnos idén a zuhogó esõ
miatt a búzaszentelõ körmenet
elmaradt, helyette a település
közösségi házában került meg-
rendezésre az esemény. A han-
gulat persze nem lehetett
ugyanaz a zárt térben, mint
kint a természetben, de az
élmény kedvéért a rendezõk a
résztvevõk elé varázsolták a
keresztet egy vetített kép
segítségével. Mielõtt a kosárba
gyûjtött zöld búzacsokrokat

megszentelte vol-
na, a

Ne-
mesapátiban

Csaba atya
Csertán Sándor Álta-

Kereszt- és határszentelés Nemesapátiban

lános Iskola

Kiss-Molnár
István

Nemesapáti Nyugdíjas
Egyesület

Egervári
Nyugdíjas Klub Se-
bestyén Albertné Németh
Károlyné

Vargáné Gáspár Lívia

alsó tagozatos
tanulói népi gyermekjátékokat
adtak elõ tanáruk,

vezetésével.
A

egy régi ima elmon-
dásával vette ki a részét a jeles
nap megünneplésébõl, kedves
vendégként pedig az

két tagja:
és

verssel és dallal szí-
nesítették a mûsort.

Az elõadások után minden-
ki vihetett a szentelt búzából,
melyet régen egész éven át
õriztek. A rendezvény vendég-
látással és kedélyes beszélge-
téssel zárult, felidézve a régi
közös emlékeket.

A gyerekek is vittek magukkal a szentelt búzából.
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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

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Anna szeret fõzni, új
recepteket kipróbálni. Ezt
nem csak a saját örömére
teszi. A családnak is örömet
szerez ezzel, mert egy fi-
nom étel mindig el tudja fe-
ledtetni a napi gondokat, és
mosolyt tud csalni a fáradt
arcokra. Ami bizony néha
Annára is ráférne, mert ez a
konyha olyan, mint egy
öreg fûnyíró. Teszi a dolgát,
ha elindul. De ha megma-
kacsolja magát, tovább tart a
szerelés, mint a fûnyírás.
Ezzel viszont az ember ide-
geire megy. Így van már ez-
zel a konyhával is.

Annának egyre gyakrab-
ban kell erõt vennie magán,
hogy egy bonyolultabb re-
ceptnek álljon neki. A fõzés
közbeni bosszúságokat már
egyre kevésbé feledteti a
család öröme a kedvenc
ételük láttán. Anna fel is
vetette férjének, Tamásnak,
hogy itt az ideje egy jó
konyhabútor vásárlásának.
Tamás nem szokott fõzni,
ezért nem érti, miért kel-
lene kicserélni a konyhát,
mert, ahogy a mostaniban,
úgy az új konyhában is
ugyanannyi ideig tart a va-
jas kenyér elkészítése. Anna
rájött, hogy Tamás azt gon-
dolja, van a konyhánál fon-
tosabb dolog is az életben.
Ezért Anna megkérdezte
tõle:

– Te mire emlékszel a
gyerekkorodból?

– Hát… a mama rétesé-
nek az ízére, amit még most
is érzek a számban.

– Na látod! – csattant fel
Anna. – A mi gyerekeink
szerinted mire fognak em-
lékezni? Mert ha ez a kony-
ha marad, a vajas kenyér
biztosan nem fog az eszük-
be jutni…

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Mire fognak emlékezni…

Az ünnepre készültek

Április 12-én, a húsvétra való készülõdés jegyében szervezett prog-
ramot az Alsónemesapáti Könyvtár. A foglalkozáson háromféle technikát
alkalmaztak a gyerekekkel. Hagymalében festettek tojást, decoupage-t,
papírnyuszikat készítettek és nyírfaágak felhasználásával ajtódíszek is
készültek.

a.k.

Az Egervári Óvodában 2017. április 6-án, csütörtökön munka-
délutánt szerveztünk. Családias légkörben a szülõkkel közösen
készítettük el a húsvéti kosárkákat. A foglalkozás során lehetõ-
ségünk adódott a szülõkkel egy kötetlen beszélgetésre.

A májusfa a természet újjá-
születésének szimbóluma, az if-
júság tavaszi szokásainak Euró-
pa-szerte ismert szimbolikus
kelléke. Gyakran a közösségek-
nek is van egy közös fája, ami-
nek a kidöntését ünnepély, és
táncmulatság kíséri. A

immár har-
madik alkalommal szervezete
meg a közös májusfa felállítását.
A programon évrõl évrõl töb-
ben vesznek részt, egyre na-
gyobb az érdeklõdés a falu la-
kossága körében.

A szervezõk szeretnék ezt az
alkalmat egy igazi közösségépí-
tõ programmá alakítani, ezért
nem csak a Baráti Kör férfi tag-
jai kapnak szerepet a program-
ban, hanem a hölgyek is aktívan
kiveszik a részüket. A program
egyik legizgalmasabb része a
leendõ májusfa beszerzése.
Minden évben kapunk felaján-
lást a fára, így ebben az évben is
így történt. Az egyik falubeli
felajánlotta, hogy az õ fenyõfáját
ki lehet vágni, ami tökéletesen
megfelelt a célnak. A fiúk el-
mentek a fát kivágni, valamint
elõkészíteni, hogy az immár fõ-
térré elõlépett orvosi rendelõ
elõtti téren felállításra alkal-

Nemes-
apáti Baráti Kör

Májusfát állítottak Nemesapátiban

Az állítás elõtt fel is díszítették a fát.

massá tegyék. Amíg a férfiak
elmentek a fáért, addig a nõk
vacsorakészítéssel voltak elfog-
lalva. Bográcsban készült a fi-

nom pincepörkölt, mire a fát
meghozták, a finom étel is elké-
szült. Mielõtt felállították volna
a májusfát,

plébános megáldotta, majd
a feldíszítés után a helyére ke-
rült a májusfa. A program zá-
rásaként a jelenlévõ fiatalok,
gyerekek és idõsek vidám be-
szélgetés közben elfogyasztot-
ták a finom vacsorát.

A májusfák kidöntése együtt
jár az ünneppel, táncmulat-
sággal. A májusfa ledöntésének
szertartásos mozzanata a fa kö-
rültáncolása, a májusfára má-
szás. Azé lesz a tetejére erõsített
ital, akinek ez sikerül. A májusfa
kitáncolására 2017. június 17-én
kerül sor utcabál keretében.

Szeghy Csaba Ta-
más

Kutai Erzsébet
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Zárásához érkezett az alsó-
nemesapáti

és
által koordinált MOL Zöldöve-
zet pályázat a településen. Áp-
rilis 22-én az utolsó nagy kö-
zösségi munka keretében a
suliparkba és a pillangókertbe

Harangláb Kultu-
rális Faluszépítõ Egyesület

Csapatmunkával szépítették meg az iskola környezetét

kerültek a készítette
padok és bútorok, amiket a
Közösségi Szolgálatra (KÖSZ)
bejelentkezõ fiatalok és az is-
kola tanárai festettek le. A
munkákhoz az Alsónemesapá-
ti Ipartelepen tevékenykedõ

üzeme

Jagafa

Knauf Insulation Kft.

biztosított Heraklith építõla-
pot. Ezekbõl a férfiak a raklap
palánkot készítettek, dekorálá-
sa, színezése már az iskolások
fantáziájára van bízva. A höl-
gyek a pillangókertben gyom-
lálták a tavaly ültetett sövényt,
gereblyéztek, metszettek, rak-
lapbútorokat festettek és elõ-
készítették a petanque pálya
alapjait.

– Az egyesület által benyúj-
tott pályázatot az önkormány-
zattal közösen valósítottuk
meg. Nagyon örülünk neki,
hogy minden korosztály meg-
mozdult, 10-12 alkalommal
biztosan összegyûltünk itt. Az
önkormányzat vállalta a föld-
munkák elvégzését és az iskola
alatti parkoló kialakítását. Az
iskolaudvaron megszüntettük
a használaton kívüli szenny-
vízaknákat, terepet rendez-
tünk, parkosítottunk, raklap-
palánkot építettünk, virágokat,
sövényt, fákat ültettünk. A na-
pokban elkészül az iskolaudva-
ron a magas ágyás, a parkoló
melletti területen kosárpalánk
és szabadtéri pingpongasztal

kerül – sorolta
egyesületi elnök, aki

hozzátette, az egyesület éppen
végzett a pályázattal, de a kö-
vetkezõ idõszakban sem tét-
lenkedik. A KÖSZ-program
résztvevõivel javában készül-
nek a sokak által várt május 20-i
Füvésznapra, az augusztusi fa-
lunapra és nyári óvodai szünet
alatt az óvoda kerítését lecsi-
szolják és színesre festik.

polgármester elmondta:
igazi csapatmunka folyt az is-
kola környezetében, ahol egy-
kori és jelenlegi diákok, önkor-
mányzati és intézményi dolgo-
zók, fiatalok és idõsek egy-
aránt kivették a részüket a
megújulásból. A bográcsozást,
pihenést is lehetõvé tevõ park-
ban mindenkinek benne van a
keze munkája, így személyes
élményekkel is kötõdnek majd
hozzá. A Pillangókertbõl cso-
dálatos kilátás nyílik a tele-
pülésre, melyet mindenkinek
legalább egyszer meg kell
néznie.

Virághné Ujj
Ilona

Pereszteginé Cziráki Kata-
lin

Pataki Balázs

A diákok a KÖSZ keretein belül kültéri bútorokat is festettek.

Májusfát állítottak

Április 29-én, szomba-
ton ismét felállítottuk a fõ-
téren májusfáját.
Köszönet mindenkinek, aki
részt vett az eseményen.

Egervár

Találkozunk egy hónap múl-
va ugyanitt, ahol akkor is
majd ugyanezt csináljuk, csak
visszafelé.

Gy.G.

Ma Magyarországon min-
den 12. gyermek koraszülött-
ként jön a világra. A

ezeknek a
gyermekeknek a mentését, ko-
raszülött ellátását és sérült, be-
teg gyermekek intenzív ellátá-
sát támogatja. Lapzártánk után
idén második alkalommal ren-
dezték meg a jótékonysági fu-
tóversenyt csapatok, családok
és egyéni futók részére a

közötti távon. A tavalyi táv erre
az évre kibõvült, a zalaeger-
szegi Göcseji Falumúzeumtól
indulva 60 kilométert megtéve
lehetett eljutni a keszthelyi Fõ
térnél kitûzött célba. A május

Kora-
szülöttmentõ és Gyermekin-
tenzív Alapítvány

Za-
laegerszeg - Hévíz - Keszthely

Futás a koraszülöttekért - másodszor is

7-én rendezett verseny
után érintette

is, majd a csapa-
tok és egyéni versenyzõk a

útvonalon
haladtak tovább.

A verseny fõvédnökének si-
került megnyerni

- Kossuth-díjas és Liszt Fe-
renc-díjas operaénekesnõt, véd-
nökként , világ és
Európa-bajnok ultramaratoni
futó, a BGE GKZ fõiskolai do-
cense, valamint ,
Európa- bajnok ultramaratoni
futó is részt vett a jótékonysági
programon.

Zala-
egerszeg-Csács
Nemesapátit

Gyûrûs - Kallósd - Zala Springs
Golf Resort - Kustány - Egregy -
Hévíz - Keszthely

Miklósa Eri-
ka

Bérces Edit

Ivan Cudin

Pb

Ivan Cudin tavaly is járt Nemesapátiban.

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
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353 millió forintos beru-
házás indult a
háziorvosi rendelõk megújítá-
sára. A tervek szerint már eb-
ben az évben megújulhat a
háziorvosi és a gyermekorvosi
rendelõk egy része. Igen fon-
tos része ennek a rekonst-
rukciónak a

Botfy utcai épületének
felújítása, hiszen a megyeszék-
hely környezetében fekvõ tele-
pülések lakosságát is érinti.

– Már zajlik a munka a Köz-
társaság úti orvosi rendelõben,
ahol több mint 20 éve, 1994-
ben kezdõdött a városban az
„egy orvos, egy rendelõ” prog-
ram. Ez a projekt nagyon sike-
res volt, és több város is követ-
te az országban. Ennek kö-
szönhetõen Zalaegerszegen
minden házi- és gyermekorvos
önálló rendelõben dolgozhat.
Az eltelt évek miatt azonban
ma már aktuálissá vált a ren-
delõk felújítása is. A napokban
meghirdetett és elindított új
program keretében 353 millió
forintból 8 felnõtt- és 5 gyer-
mekorvosi rendelõ újulhat
meg, ami 17 védõnõi körzetet
is érint. Ezenkívül a 79 tele-

Zalaegerszegen

központi orvosi
ügyelet

Orvosi rendelõk, idõsügyi klubok, szociális intézmények
Több, mint félmilliárdos felújítás, ami Zalaegerszeg környékének lakosságát is érinti

pülést ellátó központi orvosi
ügyelet épülete is teljes mér-
tékben megújul a Botfy utcá-
ban. A munkálatok április kö-
zepén indultak meg és zala-
egerszegi vállalkozók nyerték
el a kivitelezésre kiírt közbe-
szerzést – mondta lapunknak

polgármester.
A projektben a következõ

rendelõk kerülnek felújításra:
Hegyalja út 41., Nemzetõr út
15., Köztársaság utca 55. és
55/A., Ola utca 12., Kinizsi u.
105., Göcseji utca 53., Wlassics
utca 13., Botfy utca 1., And-
ráshida út 5., Petõfi út 21-25.

A projekthez kapcsolódó
eszközfejlesztés becsült költsé-
ge nettó 28.925.803 Ft. Az esz-
közfejlesztésben szerepel pél-
dául: EKG, Doppler, sürgõs-
ségi táska, boka karindexet
meghatározó automatizált ké-
szülék, pelenkázó asztal, baby-
doppler, fonendoszkóp, hallás-
vizsgáló berendezés.

Balaicz Zoltán polgármes-
ter arról is tájékoztatta a

, hogy 200 millió forintos
beruházással megújulnak az
idõsügyi klubok és szociális
intézmények a megyeszékhe-

Balaicz Zoltán

Zala-
tájat

lyen. Így összesen 553 millió
forintot fordít a város ezeknek
a fontos intézményeknek a fel-
újítására. Utóbbi beruházás
ugyancsak érinti a környékbeli
falvakat, hiszen több település
nyugdíjas klubja is szoros kap-
csolatot ápol a megyeszékhelyi
klubokkal.

A munkálatok a napokban
kezdõdtek el a Landorhegyi

Idõsek Klubjában. A projekt-
ben érintett helyszínek a Lan-
dorhegyi Idõsek Klubja (Pla-
tán sor 4.), a Belvárosi Idõsek
Klubja (Kossuth u. 58-60. és
Gasparich u. 3.), a Szociális
Klub (Kosztolányi u. 23.), az
Andráshidai Idõsek Klubja
(Andráshida u. 5.) és a Zala-
egerszegi Család-és Gyermek-
jóléti Központ (Apáczai tér 5.).

A Botfy utcai központi orvosi ügyelet 79 települést lát el.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

A faluházban is ké-
szültek a húsvétra. A gyerekek
nagy örömmel mentek tojást
festeni, és húsvéti dekoráció-
kat készíteni. A szorgos kezek

gõsfai

Az ünnepre készültek
által készült tojásokat a Hely-
történeti gyûjtemény épületé-
nél ki is rakták, díszítve a teret.

Ezzel is jelezve, hogy már
nagyon várták az ünnepeket.
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Lenti Termálfürdõ és Szent György Energiapark
Tel: 0692/351-320; furdo@lenti.hu; www.lentifurdo.hu

MEGNYÍLT A SZABADTÉRI STRANDFÜRDÕ

..... ahol feltöltõdhet

energiával!

A pihenés oázisa

Zalában .....

LENTIBEN!


