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Nemesapáti, templom

Anyák napján
„Az édesanya felbecsülhetetlen érték,
Nem szabad, hogy minden
gond ránehezedjék.
Szeressük, becsüljük, amíg
itt van velünk,
Egyszer végleg itt hagy s
nem lesz többé nekünk”
Életünk minden fontos pillatában velünk van az édesanyánk,
s szeretettel, simogatással, kedvességgel nevel bennünket. Ő bármit megbocsát, akármit is teszünk. Mindig megértéssel fordul felénk, s óvó tekintettel, szorongó szívvel lesi minden lépésünket. Neki az a boldogság, ha
gyermekét mosolyogni, nevetni
látja, az, ha boldog a családja.
Május első vasárnapján a
vasboldogasszonyi gyerekek is

felköszöntötték az édesanyákat
és nagymamákat. A próbák
alatt az egyik gyermek azt
mondta, hogy az idei ünnepség
nagyon családias lesz. Valóban.
A műsort végig kísérték a gyermekek fényképei a születésüktől egészen máig, közben
különböző fontos pillanatokat,
eseményeket bemutatva. Az aláfestő anyák napi zenék pedig a
vicces pillanatokat is ünnepélyessé tették. Így sikerült a
gyermekeknek a köszöntő versekkel, énekekkel és egy közös fényképalbum böngészéssel az édesanyák és nagymamák számára egy kellemes
vasárnap délutánt szerezni, s
egy szál rózsával mindent megköszönni.

A vasboldogasszonyi gyermekek is köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat.

II. Egervári hajsza
Megrendezésre került a II.
Egervári hajsza C-kategóriás
fogathajtó verseny az új utca
üres telkein. Az akadályhajtás
és a látványos joker hajtás izgalmas futamait láthattuk. Délután a fogatok ünnepélyes bevonulását követte az eredményhirdetés. Mindkét versenyszámban a helyi versenyző, Szalai
József lett az első helyezett. A
vándorserleget pedig Szalár
Róbert tudhatja magáénak.
A várkastély melletti színes
vásári forgatagon tábort vert a
Fekete sereg, ahol nem csak
megnézhettük a fegyvereket, és

a páncélokat, hanem fel is
lehetett próbálni, illetve többször hallhattuk a fegyverek
hangját is. A gyerekeket a
játszótér mellett fajátékok is
várták. A kézműves vásáron
gyógynövényes szappanok, kerámiák, rongyszőnyegek, hímzett dísztárgyak, ruhák, illetve
kosárfonó termékei várták a
vásárlókat.
Az egész nap folyamán lehetőség volt tombola vásárlásra, az értékes nyeremények
mellett, a fődíj egy Marci névre
hallgató csikó volt.
B.K.V.

Izgalmas futamokat láthattak a nézők.
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Nyomot hagytak az agyagtáblán
Tartalmas családi nap Kispáliban

A Madarak zenekar kitűnő hangulatot csiholt a kispáli színpadon.

Színes, tartalmas családi
hétvégén ünnepelhettek együtt
Kispáli különböző korosztályú
lakói május utolsó hétvégéjén,
amikor a jó idő is kegyeibe
fogadta az ünneplőket.
– Az immár hagyományos
rendezvényre ezúttal is a gyermeknap hétvégéjén, a lakosság
széleskörű aktivitásával került
sor. Ráadásul ezúttal a búcsú is
erre a hétvégére esett, így több
napon át ünnepelhettünk együtt
– tudatta velünk Horváth Zsuzsanna polgármester.
Szombaton főzőversennyel
indult a nap, amelyen három

csapat hozta ki magából, no és
az alapanyagokból a legjobbakat. Kettejük bográcsos, egy
pedig kemencés ételt készített.
A csülkös babgulyás és a halászlé előtt végül a kemencében
sült kacsa vitte el az első díjat.
A zsüri külön kiemelte a pecsenye kuriózum-értékét. Kispáli Gasztroangyalai pedig ezúttal is kivívták a közösség elismerését, ugyanis kitűnő bográcsgulyást készítettek az egész
lakosság és vendégeik számára.
A főzőverseny résztvevői ajándékutalványokat kaptak nyereményként, valamint Horváth Zsu-

zsanna polgármester személyes
felajánlásaként a főzőcske és
vendéglátás valamennyi résztvevője egy Hetés tájegységre
tervezett kiránduláson vehet
részt egy későbbi időpontban.
A délutáni program táncházzal indult gyerekek és felnőttek számára, amelynek során vígan ropta a táncot a
jónép. A gyerekeket játszóház
várta ezer mókával. Szivacslövő aréna, ugrálóvár, elektromos pedálos kisautók, lufihajtogatás kínált megannyi érdekességet piciknek és a nagyobbaknak is. A kézműves foglalkozáson különleges, ujj- illetve
tenyérfestéses technikát próbálhattak ki a résztvevők. A mesebeli kovácsműhelyben a kis
szerencsepatkók elkészítésében
a fújtató működtetésével és kalapálással is asszisztálhattak a
gyerekek a kovácstüzet ébren
tartó sárkány meséjét is megelevenítő mester munkájához.
A kislányok örömét csillámtetkó és arcfestés is szolgálta, olyannyira, hogy délutánra csupa katica, pókember és
kiscica-arcú gyerkőc szaladgált
a sportpálya környékén. Maradandó értékeket is teremtettek a családi nap résztvevői.
Hagyj nyomot címmel közösségi köztéri alkotást hoztak

2018. május
létre: agyaglapok felületén kiki a tenyérlenyomatát, ujjnyomait vagy más sajátos jelet
rögzített a rendezvény emlékezetére. A lapokat majd kiégetik és a falra rögzítik, így jó
esetben még az unokák is láthatják az alkotók keze nyomát.
A nap során a Vitéz László
vásári komédia bábelőadása is
kitűnő hangulatot teremtett.
Végezetül a Madarak házibuli
zenekar adott fergeteges koncertet, amelynek során úgy
megalapozták a vendégek jókedvét, hogy hajnalba nyúlóan
folytatták a hangulatos mulatságot a tábortűz fényénél.
A rendezvény létrejöttét –
ahogy Kispáliban már kialakult
szokás – ezúttal is sokan támogatták.
– Ezúton mondok köszönetet mindenkinek, aki bármilyen
formában segített a tartalmas
falunap létrehozásában, hiszen
mindez nagyon sok ember közös munkája révén jöhetett létre, beleértve a szorgalmas lányokat, asszonyokat, nagymamákat is, akiknek ügyes keze
nyomán mindenféle finom sütemény készült, így nem maradt a falu népe édesség nélkül
– fogalmazta meg Horváth
Zsuzsanna polgármester.
Farsang Lajos

Író-olvasó találkozó

Könyvtármozi a 6. osztálynak
Az egervári osztályosok
osztályfőnökükkel, Szermjagin
Mariannával látogattak el a helyi könyvtárba. A Deák Ferenc
Megyei és Városi Könyvtár
jóvoltából Sebestyénné Horváth Margit tartott Könyvtármozit a diákoknak.
Beszélgetéssel kezdődött a
délután, meghallgatták a cigány
himnuszt, megismerték a zászlójukat, és hírességekről be-

szélgettek. Néhány neves cigány író könyvét is elhozták a
megyei könyvtárból, amit a fiatalok érdeklődve lapozgattak. A
cigányasszony meg az ördög
című mese megnézése után feladatokat oldottak meg a gyerekek.
Nemcsak új ismeretekkel,
hanem ajándékba kapott tollal
és könyvjelzővel tértek vissza a
tanulók az iskolába.
B.K.V.

Vig Balázs volt a vendég.

Az egervári könyvtárban
író-olvasó találkozót tartottunk a Deák Ferenc Megyei
és Városi könyvtár támogatásával, Vig Balázs volt a
vendégünk.
Az 5. osztály és magyar tanárnőjük, Antal-Horváth Kriszta érkezett az eseményre. Megismerhettük a Puszirablók, a
Három bajusz gazdát keres, A
rettegő fogorvos, a Todó kitálal
az oviról, és a Todó kitálal a
suliról című könyveit.
Utóbbi kötetéből olvasott
fel nekünk az író, illetve a ta-

nárnő, és az egyik diák is csatlakozott hozzá. Jó hangulatban
telt a délután, a diákok nagyon
aktívan vettek részt a programon, és sokat beszélgettek az
íróval. Megtudhattuk, hogy már
készülőben vannak újabb könyvei is. Balázs egy dedikált
könyvjelzővel ajándékozta meg
a résztvevőket.
A könyvek közül három a
település könyvtárában is megtalálható, és kölcsönözhető kedden és csütörtökön 16.0019.00.óráig.
B.K.V.
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Gyermeknap Vasboldogasszonyban
A Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár támogatásával
május 27-én reggel Marton Veronika iskolai védőnő a könyvtárunkban sportbalesetek megelőzésére elsősegélynyújtás előadást tartott a gyerekek aktív
részvételével. A gyakorlatban
szemléltette az ájulás, az újraélesztés, a kar eltörése során
a helyes tennivalókat. Ezután
gyümölcssalátát kínáltunk minden résztvevőnek.
A gyerekek délelőtt folyamán boldogan vették birtokba
az ugráló várat, és a trambulint.
Sportjátékokkal folytatódott a
program: focizás, kerékpározás,
labdajátékok, ügyességi játékok
következtek. Közben a kézműveskedés is elindult, Zsuppánné
Béres Erika irányításával lufihajtogatás, Fekécs Henrietta
vezetésével asztali ceruzatartó
készítése műanyag és filc
anyagból.
Aszfaltrajzolással alapoztuk
meg az ugróiskolához a kedvet,
és boldogan adtuk át a gyermekeknek a gatyagumizás ugrólépéseinek rég elfeledett ismereteit. Folyamatosan folyadékot (ásványvíz, gyümölcslé)
kínáltunk a gyerekeknek, és a
jégkrémnek is nagy keletje
volt.
Délben a nyugdíjas klub
fáradhatatlan tagjai megérkeztek a reggeli órák óta sütött
több száz palacsintával, majd a

gyerekek ízlése szerint megtöltötték azokat (lekvár, kakaó, túró és mazsola).
Délután minden sportversenyben résztvevő gyermek jutalommal gazdagodott (kerékpáros fejvédő, kerékpárra szerelhető lámpa, hátizsák, labda,
tollas ütő szett, ugrókötél) és
persze a csokoládé sem maradt el.
Köszönet a támogatásért:
Zalaegerszegi Deák Ferenc
Megyei és Városi Könyvtárnak; Oláh István és Oláhné Buda Zsuzsanna szülőknek; Gángó Károlynénak, a Rutin-tech
Kft. vezetőjének; Soós Bálintnénak, Varga Istvánnénak, Darók Józsefnénak, Peresztegi Ferencnének, Kovács Bélánénak,
Bencze Jánosnénak, a nyugdíjas klub tagjainak; Hoffer Ágnesnek, Némethné Horváth Melindának, Némethné Hajas Gizellának a sportjátékokban való
aktív részvételért; Zsuppánné
Béres Erikának, Marton Veronikának, Fekécs Henriettának;
Szermjagin Mariannak, Hegyi
Erzsébetnek és Szermjagin
Andrejnek a sportjátékok szervezési és lebonyolítási munkájáért; a képviselő-testület részéről Németh Zsolt alpolgármesternek, Pongrácz Ernőné, Zsuppán Béla, Laska Róbert képviselőknek, valamint az önkormányzati dolgozók részéről Zalaveczki Katalinnak és Bertók
Lászlónénak.
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• Kereskedelmi főzés
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• Bérfőzés

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.
Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
Nyitva tartás: h-p.: 800-1630 • sz.: 900-1200
Ebédszünet: 1100-1200

www.zalatajkiado.hu

4

Észak-Nyugat Zala

Első háborús mementó négy felvonásban
Hős elődeinkre emlékeztek Kispáliban

A rendezvénysorozat zárásaként Kispáli lakói megkoszorúzták
a hősi emlékművet.

Sikerrel zárult az élénk közösségi életet élő falu két civil
szervezete – a Kispáli Ifjúsági
Egyesület és a Kispáli Nyugdíjas Egyesület – közös pályázata, amelynek révén tartalmas
rendezvénysorozattal emlékezhettek az első világháborús áldozatokra. A záró rendezvényre
a Magyar Hősök Emlékünnepének napján, május 27-én
került sor, amelynek kapcsán
Horváth Zsuzsanna polgármester a korábbi eseményekről is
tájékoztatást adott.
– Az Első Világháborús
Centenáriumi Emlékbizottság-

hoz benyújtott pályázat révén
március 24-én megkezdődhetett a rendezvénysorozat. Kovács István és Köbli Norbert: a
Szürke senkik című, 2016-ban
készült filmjét tekinthettük meg
a Faluházban – emlékezik Horváth Zsuzsanna.
A magyar háborús dráma az
olasz erdőben előrelopakodó öt
felderítő katona szívszorító története. A Monarchia öt katonája
– négy harcedzett, sokat tapasztalt és a háború borzalmaiba
belefásult öregkatona, továbbá
egy naiv újonc – titkos küldetést teljesít. Az akció célját

50 éves házassági évforduló
Varga István és neje, Irénke 1968. április
13-án Vasboldogasszonyban, a tanácsházán kötöttek házasságot, majd
két nap múlva Lakhegyen, a templomban
erősítették meg a fogadalmukat. Közös életük során Vasboldogasszonyban házat építettek, ezzel otthont
biztosítottak gyermekeik számára. Pista
bácsi Egerváron a
KTSZ-ben, majd a tszben, Irénke néni Egerváron, a
Faipari Szövetkezetben dolgozott, és a szorgalmasan végzett
munkás évtizedek után mentek
nyugdíjba. A munkáskezek nyugdíjba vonulás után sem pihentek, mert évekig még a mezőgazdasági munkából egészítették ki kicsi nyugdíjukat. Pista
bácsi pár évvel ezelőtti egészségi állapotának gyengülése
miatt Irénke néni – ahogyan
az oltár előtt megfogadta –
ápolja, gondozza férjét. Két

csak a szakasz vezetője tudja,
akit mindenki tisztel rutinja és
vezetői képességei miatt, s aki
vasfegyelmet követel. Ám az
egyik katona a gyakorlatilag
öngyilkos küldetés során besokall a történtektől, dezertálást
kísérel meg, s ezzel az események olyan láncolatát indítja
el, amely hatással lesz az egység minden katonájának sorsára. A filmet érdemes lenne megnéznie mindenkinek. A vetítés
utáni beszélgetés alkalmat adott
a ráhangolódásra a következő
időszak komolyabb rendezvényeire.
Kispáli lakói áprilisban a
Svejk vagyok című színpadi játékot láthatták Mikó István főszereplésével, aki megtestesítette a derék katonát, az egykori fel nem ismert hőst.
Az ifjúsági egyesület Gerner Csaba: Félidő a fronton című interaktív felolvasóestjének
színre vitelében való közreműködéssel vette ki részét a közös
munkából. E rendezvényre a
május végi családi hétvégébe
illeszkedően került sor 25-én
este. A darab a Manna Kulturális Egyesület és a Másik Produkció közös előadásaként, az
Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság Támogatásával kerülhetett Kispáli Községházának színpadára.
A Tallér Edina, Tőkés Nikoletta, Gerner Csaba és Gulyás
Hermann Sándor szereplésével
megtartott, „Helló Tommy! Helló Fritz!” alcímet viselő előadás valós történeten alapul:
1914. december 25-én játszódik, amikor váratlanul elhall-
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gattak a fegyverek az első világháború nyugati frontján, a
lövészárok lakói pedig karácsonyi dalok éneklésébe kezdtek. Miután mindkét fél békés
magatartást mutatott, lassan előmásztak a skót, majd a német
katonák. A semleges zónában
még ajándékokat is adtak egymásnak, majd nem sokkal később előkerült egy rongyokból
rögtönzött focilabda. Azon a
napon a katonák nem harcoltak
egymás ellen, sőt talán egy
estére nem is voltak ellenségek
tovább.
Az interaktív esten örök
kérdések fogalmazódtak meg:
Hazaárulásnak minősül-e egy
békés focimeccs az ellenséggel? Parancsmegtagadás-e az
emberség? A törvényt mindenek felett be kell-e tartani, még
ha az ártatlanok életébe is kerül? A már-már abszurdba hajló
valós történet, groteszk humorral mutatja be, hogy miképpen
vagyunk képesek elveszteni,
majd újra megtalálni emberi
mivoltunkat.
A rendezvénysorozat zárására stílszerűen május 27-én a
Hősök Napján, a búcsúi szentmisét követően került sor. Az
imaházban megtartott koncerten első világháborús katonadalokat és további korabeli
nótákat hallhatott a közönség.
Ezt követően a résztvevők elhelyezték a megemlékezés koszorúit a település világháborús
áldozatainak
emlékművénél,
mintegy keretbe foglalva, lezárva az elmúlt időszak történéseit.
Farsang Lajos

Süsü, a sárkány – duplán
Süsü, a sárkány kalandjai
című mesejátékot láthattuk két
felvonásban az Egervári Várkastélyban. A nagy érdeklődésre való tekintettel a délutáni
előadáson kívül egy délelőtti
pótelőadást is tartottak, amire

lányuk és férjeik, valamint a
három fiú unokájuk naponkénti látogatása bearanyozza napjaikat.
Németh Zsolt Vasboldogasszony alpolgármestere, Pongrácz Ernőné, Zsuppán Béla és
Laska Róbert képviselők személyesen gratuláltak az 50 éves
évforduló kapcsán, egy csokor
virággal, valamint egy üveg
ital átadásával kívántak jó
egészséget a házaspárnak.
H.E.

szintén rövid idő alatt elkeltek
a jegyek.
Az Egervári GyermekFesztiVár keretében légvárak, pónilovaglás, arcfestés, csillámtetoválás, fagylalt is várta a látogatókat.
B.K.V.
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Gyereknap Alsónemesapátiban
Idén első ízben a Bodzatanyán rendezték meg a hagyományos gyereknapi programot
Alsónemesapátiban. A rendezvény ismét nagyon sok gyermeket vonzott, az időjárás
pedig nyári meleggel járult
hozzá a kezdeményezéshez.
Alsónemesapáti azon települések közé tartozik, amely
sok gyermekkel büszkélkedhet.
Nem csoda hát, hogy a helyi
közösségi élet szervezői sokat
tesznek azért, hogy a fiatalok
szórakozási lehetőségre leljenek helyben, hogy közösséggé
kovácsolódhassanak és helyben
maradva fiatalítsák a települést.
Az idei évben a Bodza-tanya és a szomszédos szabadidőpark adott otthont a gyermeknapi rendezvénynek.

A helyi Harangláb Egyesület szervezésében és Alsónemesapáti Önkormányzatának
támogatásával
megvalósult
programon igazán mindenki
megtalálhatta a neki legjobban
tetsző szórakozási formát.
Első attrakcióként Veszprémből érkezett a gyermekekhez
Rudi bohóc, aki hosszasan mulattatta nem csak a gyermekeket. Interaktív műsorának hála
néhányan részesei lehettek a
produkciónak is, mely kétség
kívül még értékesebbé tette a
mutatványokat.
Az önfeledt játékhoz pedig
ugráló várak, célba dobás, vízibomba és plüss póni lovaglás
is várta az ifjabb korosztályt.
Mint azt a polgármester,
Pereszteginé Cziráki Katalin

Ifjúsági könyvtárat avattak
A közelgő gyereknap előszeleként Alsónemesapáti legifjabb lakói saját könyvtári
részleggel gazdagodtak május
24.-én. Az ifjúsági könyvtárat a
helyi óvodások vehették birtokba elsőként, egy kisebb műsorral.
Pereszteginé Cziráki Katalin, Alsónemesapáti polgármestere elmondta: a most
átadott létesítmény három év
előkészítő munkájának eredménye. Mint ismertette: a helyi önkormányzat a Megyei
Könyvtárellátó Szolgálat 800
ezer
forintnyi
támogatásával hozta létre az fiatalabb
generációt szolgáló bibliotékát.

Alsónemesapáti Község Önkormányzata az új létesítménynek otthont adó épület felújításáról gondoskodott, míg a
Megyei Könyvtárellátó Szolgálat a vidám belső tér kialakítását támogatta.
Az átadón Kiss Gábor, a
Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár igazgatója és a helyi
könyvtáros, Krápicz Lászlóné
is örömét fejezte ki az új
létesítmény kapcsán.
A településen egyébként
nagy népszerűségnek örvend a
könyvtár és borítékolható, hogy
a gyermekek részére kialakított
bibliotéka szélesebb körben
népszerűsíti majd az olvasást.
G.Sz.

Mi akad a horogra?

elmondta, régi idők gyermeknapjainak sikeres sorversenyeit
is átörökítették a szervezők. Így
a kicsik megmérkőztek sok
más mellett tojáscipelésben és
talicskázásban is, illetve egy
kis totóval és szókiegészítős játékkal az agyat is tornáztatták.
A tikkasztó melegben nagy
ováció fogadta a jégkrémet,

melynek elfogyasztása némi
pihenő időt is biztosított a játék
hevében. A felhasznált energia
pótlására egész délután harapnivaló várta a jelenlévőket,
szomjukat pedig egyebek mellett a Krápicz Lászlóné által
készített bodzaszörppel csillapíthatták.
Gellén Szilárd

Felhasználta a támogatást az egyházközség
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 600.000 Ft összegű
támogatásával – az EGYH-KCP-17-0630. pályázat keretében –
folytatódtak a zalaszentiváni többfunkciós konferenciaterem
belső építési munkálatai. A projekt keretében a tavalyi év során
megvásárolt fal- és padlóburkoló anyagot a közelmúltban be is
építették.
A pénzügyi lehetőségek függvényében folytatódnak a további munkálatok.
Zalaszentiváni Egyházközség
Szeghy Csaba Tamás plébános

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
A helyi óvodások vehették birtokba először.
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Májusfát állítottak Nemesapátiban
Amíg a fiúk elmentek a
fáért, addig a hölgyek elkészítették a bográcsban készült
marhapörköltet, sült a finom
rétes, mert a nagy munka után
mindenkinek jól esett a
vacsora.
A program zárásaként a
jelenlévő fiatalok, gyerekek és
idősek vidám beszélgetés köz-

ben elfogyasztották a finom
vacsorát.
A májusfák kidöntése együtt
jár egy nagyobb ünnepséggel,
táncmulatsággal. A májusfa ledöntésének szertartásos mozzanata a fa körültáncolása, a
májusfára mászás. Azé lesz a
tetejére erősített ital, akinek ez
sikerül. A májusfa kitáncolására 2018. június 9-én kerül sor
utcabál keretében.
Kép és szöveg:
Kutai Erzsébet

Elérhetõségeink:
A májusfa felállításának pillanata.

A májusfa a természet újjászületésének szimbóluma, az
ifjúság tavaszi szokásainak
Európa-szerte ismert szimbolikus kelléke. Gyakran a közösségeknek is van egy közös fája,
aminek a kidöntését ünnepély,
és táncmulatság kíséri.

A Nemesapáti Baráti Kör
férfi tagjai idén negyedik alkalommal is felállították a település közös májusfáját. Április 30-án délután a férfiak
elindultak beszerezni a fenyőfát, amit ebben az évben is egy
helybéli lakos ajánlott fel.

Telefon:
92/596-936,

Íme az „eredmény”!

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Fejlesztés a jelenben, befektetés a jövőbe
„Zalaegerszeg sok tekintetben élen jár”
A II. Mobil Járműipari és
Logisztikai Szakkiállítás és
Konferencia 2018. május 2425-én került megrendezésre a
megyeszékhelyi Zalakerámia
Sport-és Rendezvénycsarnokban.
Az első nap programjaként
szakemberek, üzletemberek részvételével járműipari és infokommunikációs
konferencia
zajlott, melyet Balaicz Zoltán
polgármester nyitott meg. Beszédében utalt a járműipari
tesztpálya kezdeti időszakára,
felelevenítve a 2016-os bejelentést és a 2017. május 19-én
történt alapkőletételt, melyeket
a „Modern Városok Program”
keretében aláírt megállapodás
előzött meg. A 250 hektáros
területen, 45 milliárd forintból
megvalósuló, európai szinten
egyedül álló beruházás a hagyományos mellett elektromos
és önvezető gépjárművek tesztelésére lesz alkalmas. A polgármester kitért a megyét és a
várost érintő egyéb nagymérvű
innovatív fejlesztésekre, a 76os okos gyorsforgalmi útra, az
5G adatátvitel technológia teszt-

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

városra, valamint a logisztikai
központra és konténerterminálra. Tájékoztatott arról is, hogy
2014-2018 között 4000 álláshely jött létre a város és az
idetelepült cégek közötti együttműködés eredményeként.
Vigh László, a térség országgyűlési képviselője, a
tesztpálya építésének miniszteri
biztosa említést tett többek
között a létesítményben az év
során felépülő fogadóépületről,
amelyben konferenciaterem fog
működni és az egyedülállóan,
az aszfaltba épített napelemekről, melyek az autók töltésére
szolgálnak majd. Jelezte, hogy
egy német cég már az ősz
folyamán tesztelni szeretne a
pályán. A tervek szerint ez év
végéig 60%-ban, 2019-re pedig
a pálya minden eleme használható lesz.
A kormányzat részéről Kara Ákos infokommunikációért
és fogyasztóvédelemért felelős
államtitkár előadásában hangsúlyozta a 2010 utáni időszakban végbement, az országot
érintő folyamatokat, így az

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001
Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselők
továbbképzése
TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

www.zalatajkiado.hu

Balaicz Zoltán köszöntötte a hazai és nemzetközi vendégeket.

adósságból való kikerülést,
majd a bérek növekedését.
Mint mondta, a jövőt tekintve
megfelelő innovációval a versenyképesség megőrzése fontos
kihívás. Kiemelte, hogy mindezek elérésében a kormány elsőrangú partnerei az önkormányzatok, így Zalaegerszeg
városa is, amely sok tekintetben élen jár. Az államtitkár
beszélt a digitalizáció fontosságáról, valamint a kormány
idei terveiről, amelyekben szerepel a szupergyors internethasználat is, amely 2018 végére
igény szerint minden háztartásban elérhető lesz. Rávilágított, hogy a végbemenő pozitív
változások – mint a világ
legmodernebb digitális hálózatának kiépítése a zalaegerszegi
tesztpályán – a város és a
térség érdekein túl az ország, a
V4-ek és Európa javát is szolgálják majd a jövőben.
Folytatásként a V4 országok képviselőinek részvételével, panelbeszélgetés következett, melynek témáját az autonóm járműfejlesztési stratégia
és elektromobilitás képezte. A
hazai, cseh, lengyel és szlovák
kormányzati, intézményi és
vállalati szereplők elmondták,
hogy a fejlesztések mellett az
emberi tényezők, így a képzések, valamint az országok közötti együttműködés is nagyon
fontos.
A kiállítás második napja a
logisztika jegyében telt, ahol a
kormányt Mosóczi László köz-

lekedéspolitikáért felelős államtitkár képviselte. Beszédében rávilágított arra a tényre,
hogy Zalaegerszeg kedvező
földrajzi
elhelyezkedésének
köszönhetően az Adria közelségével, összeköttetésben van a
főbb tengeri kikötőkkel, ezért
szükséges egy logisztikai központ kiépítése, amely a térség
gazdasági fejlődését szolgálja.
Tájékoztatta a konferencia
résztvevőit, hogy a kormány
2022-ig közel 4000 milliárd
forintot szán országos szinten a
közlekedési hálózat modernizálására.
Fibrás György, a logisztikai
központ és konténerterminál
projektvezetője főként a jövő
szakembereihez, mérnökeihez
szólt, amely során a múlt, a
jelen érintésével a jövőbe való
befektetés feltételeit vázolta
fel.
A távolból érkezett üzletemberek, valamint a városban
és a környéken élő fiatalok
számára nagy jelentőséggel bírt
Horváth Szilárd Zalaegerszegről és a járműipari tesztpályáról
készített filmjeinek levetítése.
A kétnapos rendezvényen
modern iparágakat és fejlesztéseket felvonultató cégek és
képzési intézmények, köztük
számos egyetem várta az érdeklődőket
pályaorientációs
programmal, robotok, makettek, elektromos autók, versenyautó-szimulátorok bemutatásával.
Török Irén
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Véget ért az internetes tanfolyam

2018. május

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a Pécsi Tudományegyetem kollégiumi férőhelyeire
A pályázat meghirdetése és benyújtása a Zala Megyei Közgyűlés 9/2000.(IV.18.) KR rendelete alapján történik. A pályázat lebonyolítója a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal.

Véget ért a 20 órás haladó
internethasználati tanfolyam az
egervári könyvtárban. A program a Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár támogatásával valósult meg.
Az 5 alkalmas oktatáson a
kezdő tanfolyamon tanultakat
átismételtük, és számos új ismerettel gazdagodtunk. Információ keresés, kép keresés, kép
mentése, mappa létrehozása,
képek bemásolása, levelezés,
kép csatolása, képeslapküldés,
könyvtári katalógusokban keresés, vonat- és buszmenetrend,

időjárás, recept, autós útvonaltervezés, facebook, menetjegy
díjszabás, kormányzati portál,
ügyfélkapu, hírportál, tv, rádió,
mozi, színház műsor, egészségmegőrző oldal is szerepelt a
tananyagban.
A tanfolyam lezárásaként a
vizsgafeladatsort mindenki sikeresen teljesítette, és átvette
róla a tanúsítványt (képünkön).
A résztvevők köszönetképp
egy saját készítésű ajándékkal
lepték meg az oktatót, Kereki
Juditot.
B.K.V.

1. A pályázat benyújtásának feltételei:
A kollégiumi férőhely elnyerésére az a hallgató pályázhat, aki
• állandó lakóhellyel rendelkezik Zala megyében,
• érvényes tanulói jogviszonnyal rendelkezik valamelyik pécsi
egyetem vagy főiskola nappali tagozatán, (illetve tárgyévben
felvételt nyert) és megfelel azon egyetem és főiskola kollégiumi férőhely 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 férőhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a pályázat kiírójának.
A férőhely másnak nem adható át.)
2. A pályázat elbírálásának szempontjai:
• a hallgató szociális körülményei, melyek a kollégiumi ellátást
indokolttá teszik.
• a hallgatónak az elbírálást megelőző félévben elért jó tanulmányi eredménye (első évfolyamos hallgató esetén az érettségi
eredménye), választott szakterületével, vagy más tanulmányaival összefüggő kiemelkedő teljesítménye.
3. A pályázat benyújtásának módja:
A kollégiumi férőhelyre pályázni adatlappal (és a szükséges
mellékletek csatolásával) lehet.
A pályázati adatlap kötelező mellékletei:
• a tárgyév lezárt tanulmányi eredményének hivatalos igazolása, első évfolyamos hallgató esetén érettségi bizonyítvány másolata, valamint felsőoktatási intézmény igazolása a felvételről,
• tanulói jogviszony igazolása (iskolalátogatási igazolás)
• a jövedelem típusának megfelelő igazolások (munkáltatói
kereset, NAV jövedelemigazolás), nyugdíj és nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátásokról szóló igazolás, önkormányzat,
munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátásról szóló
igazolások, és egyéb a kollégiumi ellátást indokoló (pl. egészségügyi rászorultságról szóló) dokumentumok.
Az adatlap átvehető, illetve igényelhető megcímzett, felbélyegzett válaszborítékkal a Zala Megyei Önkormányzati Hivatal
Szervezési Osztályán (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.),
vagy letölthető 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 érdeklődni lehet: Zala Megyei
Önkormányzati Hivatal, telefon: 92/500-722.
4. A pályázatok beérkezésének határideje: 2018. Augusztus 10.
A pályázók értesítése az elbírálásról: 2018. augusztus 31-ig.
5. A pályázati felhívás kiírásait figyelmen kívül hagyó pályázó automatikusan kizárja magát a részvételből.
6. Egyéb:
• A kollégiumi férőhely egy tanítási évre vonatkozik.
• Amennyiben a hallgató bármely okból nem tart igényt az
általa elnyert férőhelyre, köteles postafordultával azt jelezni a
pályázat kiírójának.
• A férőhely másnak nem adható át. E szabály megszegése
kizárást jelent a tanulmányok teljes idejére.
• Azonos feltételek esetén elsőbbséget élveznek a megye kisebb
településén élő hallgatók.

2018. május
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Anyák napi kézműves foglalkozás Vasboldogasszonyban
Vasboldogasszonyban május ötödikén
anyák napi kézműves
délutánt rendeztek. A
foglalkozást
Fekécs
Henrietta zalaegerszegi kézműves tartotta,
aki 4 éve filcből „varázsol” saját maga és
mások örömére. A filc
anyag szépsége, puhasága a gyermekeket
is elvarázsolta és az
alkalomhoz illően levendulával töltött szívet készítettek. A szív
formáját kivágás után
apró öltésekkel majdnem teljesen összevarrták, a résen levendulavirág darabokkal
megtöltötték, majd a Filcből varázsoltak…
szalagot beillesztve teljesen szorgos kezek és boldog arcok
összevarrták. Fodros ollóval láttán a fiúk is érdeklődtek,
csinosra vágták az anyák napi aztán belefogtak az ajándékfelirattal ellátott szívecskét. A készítésbe, majd az anyukák

is készítettek szívecskét, hiszen nekik is van anyukájuk. A
másnapi anyák napi műsor
szükséges dekorációit is elkészítettük.
Henrietta műhelyében szinte minden darab kézzel készül,
legyen az gyermek felirat, édes
kis figura, virágcsokor, vagy
lakás dekoráció. Célja nem
csupán minőségi, sikeres munkákat kiadni a kezéből, hanem
oktatás és workshop keretében
minél több emberrel megismertetni ezt a fajta technikát,
egyéni vagy csoportos foglalkozás keretében. https://www.
facebook.com/fekecsheni/
Köszönjük Fekécs Henriettának a kedvességét, a szép
és igényes alapanyagokat, és
a sok-sok mosolyt, amivel
megajándékozott bennünket,
valamint Hegyi Erzsébetnek,
aki megszervezte a foglalkozást.

Alkotó kezekkel
Első alkalommal került
megrendezésre egy anyák napi
kézműves foglalkozás az egervári közösségi házban az Alkotó Kezek csoport segítségével. Nagyon jó hangulatban
telt az este, amin gyerekek, felnőttek és nyugdíjasok is kézműveskedtek. Textilből három
féle virágot is varrtunk, amit
hűtőmágnesnek vagy kitűzőnek
használtunk fel. Dekorgumi és
hungarocell felhasználásával is
csodaszép virágokat alkottunk.
Az itt készült ajándékoknak is

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Csütörtökönként találkoznak.

biztosan örült minden anyuka
és nagymama. Köszönjük a
segítséget Gizi néninek, Ili néninek, Marika néninek és
Áginak.
Az Alkotó Kezek csoport
tagjai csütörtökönként 18 órától

jönnek össze a közösségi ház
kistermében. Mindig kipróbálnak valamilyen új kézműves
technikát, és szívesen látnak
mindenkit, aki szeretné valamelyiket elsajátítani.
B.K.V.

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Majd az apa…
Gyerekeknél, ahogy régen, ma is előfordul, hogy a
játék hevében valamelyik
kedvenc játékukat baleset
éri. Ilyenkor az ijedtségen és
néha a síráson túl az anyák
mindig elmondják a varázslatos mondatot:
– Nincs baj, majd apa
megjavítja!
Ez rendre megteszi a hatását, a gyerekek megnyugszanak.
Egy fárasztó nap után este hazaért László. Az íróasztalán, a számítógép mellett
talált egy játékot, amivel valami történt. Eltörött vagy
szétesett. Játék közben megesik az ilyesmi gondolta
László és bosszankodás helyett mosolyogva elővette a
fiókból az erre a célra beszerzett szerszámait és varázsolt. Majd másnap reggel,
a reggelinél odaadta a megjavított játékot. Az öröm
ilyenkor
nagyobb
volt,
mintha új játékot kapott
volna a gyerek. László az
ilyen pillanatokat többre becsülte, mint a munkája során
a főnökétől kapott elismerést, mert a főnök szeme
nem szokott úgy csillogni az
örömtől, mint a gyerekeké.
Teltek múltak az évek, a
gyerekek is nagyobbak lettek. A játékok meg egyre silányabb minőségűek. Lászlónak egyre nagyobb feladat
lett varázsolni. A felesége
észre is vette ezt. Ezért úgy
gondolta, hogy segít Lászlónak és egy új varázsmondatot talált ki ezeknek a játékbaleseteknek a kezelésére:
– Nincs baj, majd apa
vesz másikat!…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Egy szép emlék Egy különleges családi nap
A Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület és a Mozgássérültek és Fogyatékkal Élők
Egyesülete (MOFE) szervezésében az EFOP-1.2.1-15-201600251 pályázat keretében egy
interaktív, állatasszisztált játékos családi nap valósult meg
Egerváron, a pincedombon.
Személyiség, értékek, motiváció-családi
csapatépítés
címmel különböző témák köré

Az óvodások műsora.

2018. május 7-én délután
ünneplőbe öltözött kicsikkel és
nagyokkal népesült be a nemesapáti kultúrház, akik anyáknapi köszöntésre gyűltek össze.
A 23 óvodás versekkel, dalokkal, népi gyermekjátékokkal
örvendeztette meg az édesanyákat, nagymamákat.

A meghitt, családias légkörben zajló rendezvény évek
óta hagyományosan május elején kerül megrendezésre.
A gyerekek által készített
kedves, személyre szóló ajándék
minden édesanyának, nagymamának szép emlékül szolgál.
Kajos Orsolya

Szorgoskodtunk, szépítettük a falunkat
A vasboldogasszonyi önkormányzat – mint minden évben
– megszervezte a település virágosítását. Idén 2018. április
26-án (csütörtök) délután kezdték meg a virágpalánták ültetését a közterületek és az intézmények díszítését.
A település lakosai önzetlenül és aktívan vettek részt a kö-

zös programban. A virágládák,
kaspók virágfölddel való megtöltése, a palánták beültetése a
faluház udvarán történt meg. A
muskátlik, a petúniák, a verbénák ragyogva díszítik a faluház,
az önkormányzati hivatal, az orvosi rendelő, a könyvtár és a helytörténeti gyűjtemény épületét.
H.E.

www.zalatajkiado.hu

épültek fel a programok. Jó
hangulatban, szép környezetben nagyon élvezték a csoportok a bajba jutott emberen való
segítést, az erősségeik kihasználását, a kutyás ügyességi feladatokat Zserbó és Andi terápiás kutyussal (képünkön), és a
játékos csapatversenyeket. A szervezők gulyással és palacsintával készültek a résztvevőknek.
B.K.V.
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Az egervári diákok sportsikerei
Az idei tanévben remekeltek az Egervári László Általános Iskola leány kézilabda
és fiú labdarúgó csapatai.
A Diákolimpia kis iskoláknak kiírt (III-IV. kcs.) versenyében mindkét csapatunk megszerezte a Zala megyei bajnoki
címet, így készülhet a június
19-én kezdődő országos döntőre!
A fiú labdarúgók egész tanévi remek teljesítményükre tették fel a koronát, hiszen a tanévben mindössze egyetlen vereséget szenvedtek. Zala megyei bronzérmet nyertek (csak
a végső győztes tudta megverni
őket) az összes iskolának kiírt
Diákolimpia IV. korcsoportjában. Előtte Vasváron – kapott
gól nélkül – nyertek meg egy
nyolc csapatos tornát. A kis
iskoláknak kiírt Zalaegerszeg
városkörnyéki 10 csapatos tor-

nán szereztek jogot (veretlenül)
a megyei döntőn való részvételre. A kis iskolás Zala megyei döntőn parádéztak. Veretlenül, négy győzelmet aratva
Zala megye bajnokai lettek!
A csapat tagjai: Kovács Péter, Sohár Bálint, Novák Milán,
Horváth Levente, Antal Bálint,
Zsuppán Flórián, Tóth Valentin, Kemény Zoltán, Sándor
Zoltán, Hári Kristóf. A megyei
döntőn kísérő és csapatvezető:
Ujhelyiné Major Andrea. Felkészítő: Kenessey Tibor. A képről hiányzik: Kenessey Tibor.
Ismét megtörtént a csoda.
Ebben az évben is sikerült
megnyernie az Egervári László
Általános Iskola leány csapatnak a kisiskolák megyei bajnokságát, miután a Lenti mögött a megyében 2. helyen végeztünk az összes iskolát ma-

Gyűrűs is szerepet vállalt
A Koraszülöttmentő és
Gyermekintenzív Alapítvány május 06. napján rendezte meg a
Futás a Koraszülöttekért - Másodszor is célba érünk 2018 jótékonysági futóversenyét. Idén
88 csapat és 37 egyéni futó
mérettette meg magát. A mezőny érintette Gyűrűst is. Gratulálunk minden résztvevőnek!

Május 19. napján a Bugyborék Vízitúra és Szabadidősport
Egyesület szervezésében megrendezett Bugybarangolás teljesítménytúrán az egyik ellenőrző pont Gyűrűsön volt. Sokan
vágtak neki a három távban
teljesíthető (8,5 km, 12,5 km és
23 km hosszú) túrának. A túrázókat jövőre is visszavárjuk!

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

9. helyen végeztünk, reméljük,
hogy az idén ennél is szebb
eredményre leszünk képesek. A
cél legalább is ez!
A csapat tagjai: Bozzai Luca, Rózsa Eszter, Korcz Dorina,
Gáspár Klaudia, Csarankó
Zsófia, Tóth Boglárka, Oláh
Viktória, Melles Enikő, Novák
Panna, Sényi Dorina, Méhes
Csenge, Aczél Anna. Edző:
Ujvári Csaba.

Észak-Nyugat Zala

Gyűrűst is értintették…

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Észak-Nyugat Zala havilapban.

gában foglaló megyei bajnokságban. Mióta az iskola kiemelten foglalkozik a leány kézilabdával, beléptünk a Kézilabdázás az iskoláért országos
programba, és az Egerszegi
KK, azt megelőzően a Göcsej
SK keretén belül az Országos
Gyermekbajnokságban is szerepelünk, rendszeresek a jó
eredmények. Tavaly a Diákolimpia Országos Döntőjében a

Kistérségi havilap
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BIZTOSÍTÁSOK
13 biztosító kínálata egy helyen

ülakás ükötelező gfb ücasco üutas
üélet übaleset ünyugdíj üvállalkozói

HITELEK
12 bank + 3 lakástakarék kínálata egy helyen

üszemélyi kölcsön üjelzáloghitel üCSOK
üfelújítási hitel állami támogatással
üautóhitel önerő nélkül
üFundamenta üOTP ltp üErste ltp

INGATLAN KÖZVETÍTÉS
üértékbecslés üenergetikai tanúsítvány

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
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