
Tizenkét,,apáti" találkozőia

Az emberi kapcsolatok, a barátság
szép példáit láthatták mindazok, akik
augusztus végén jelen lehettek a du-
nántúli Zalaapátiban, az ,,Apáti Naplk"
aZ Apáti nevű települések országos ta-
lálkozóia rendezVényein

AZ alapötlet ]ászapátiban sZületett
meg, Nekik lutott eszükbe az ország
Apáti nevet Vise]ő településeinek la-
kóit egy helyre ósszehíVni, hogy meg-
ismerhessék egymást,

Így kerti]t sor 1998 őszín |dszapátiban

az,,apátiak" első találkozóiára, ahova a
meghívott tizenhat település közü]
nyolc kü]döttsé€e, köZóSSége meg is ér-
kezett A jelen Voll polgátmeSIerek nyi-
latkozatot tettek, hogy minden évben
más,más településen találkoznak maid,
Figyelemmel kísérik egymás életét,
órüLnek egymás sikereinek, és ha szük-
ség lenne rá: Segítik egymáSt, Akkor és ott Zalaapáti polgár-

mestere hílta meg aZ ,,apátiakat" a köVetkező öSSZejövetelre,
ZalaLpátiba idén már tizenkét településrőL, mintegy két,

SzáZötVenen érkeztek. FdrÉds Ernő polgármester köSzöntőjé-
ben elmondta, örömteli a pillanat, hogy ilyen sok ember
öSSzejött a települéSen, és azt, hogy ez is igazolja: egyszerú
emberek kezdeményezéSére is sZülethetnek jó doleok,

A találkozó egyik fő programjaként a települések beszá-
molói hangzottak el, A polgármesterek ismertették lakó-

helyük jellemzőit, elmondták az érdekességeket is. Megtud-
tuk, hogy a legnagyobb ,fipátiban" tizennyolcezren, a legki-
sebbikben pedig tizennyolcan élnek,

2oao-ben a Balaton északi partiához közeli M1nostorapáti

Iátiavendégül az,,apátiakat" Zentai László, a telepü]és pol-

€ármestere elmondta, nagy szeretettel váriák s látják maid
vendégül, az akkori harmadik találkozóra érkezőket.

Vmtr|áncki |ózseí
Körösszegapátí

A körös§zegapátiak íelnőtt énekkaía magyar és íomán népdalokat énekelt

Kiss Ernő honvédtábornok példáia

Nemzeti történelmünk legfényesebb lapjai közé tartozik az

a közel másfél esztendő, amelyet az l848, évi polgári forra-
dalom s az azt követő szabadságharc jelentett, Nem cSupán
aZ öreg kontinens, hanem az egész műVelt Világ érdeklődé-
sének a homlokterébe kerüLtünk, magyarán 6 vilóg históriáját

mi teqa tizenhét hónap|n át elídeinh írtáh.

Egy olyan etnjkailag sokszínű vidéken, amilyen a török
kiúzéSe utáni úirateiepítés óta a Bánság, han€Súlyozni SZe-

retném, hogy küzdeLmünk Petőli által oly sokszor megéne-
kelt vezéreszméje: a vilógszabadság, nem úres szóvirág, ha-
nem kézzelfogható valóság volt az idő tájt, Elég, ha aZ euró-
pai forradalmak egymást erőSítő hatására gondolunk, vagy
arra az eléggé nem hangsúlyoztatható tényre, hogy a ma-
gvar o]dalon a Habsburg-elnyomáS ellen több mint tucat-
nyi náció tagjai harcoltak önkéntesként és őszinte lelkese-
désből,

Az orosz túlerő beavatkozása nyomán bekövetkezett
augusztuSi, Világosi fegyverletételt követően Haunau, a

császári táborszernagy az egész birodalom számára elret-
tentő péIdát kíVánt statuálni Pontosan egy évveI azután,
hogy a bécsi nép a gyűlölt Latour had ügym in isztert fel-

Elhangzott l999. október ó-án, a délvldéki Nagybecsk€reken,
a Petőft sándof Míívelődést Egyesület székháában, az aradi
véitanükra való ünnepl metémlékezés ré§zeként.
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akasztotta, l849, október ó-án a pszichopata Haynau
me€torlásként kivégeztette eróí Batthad\a Laios minisz-
terelnóköt és azon magyar tábornokokat, akik egykor a

császár és királv hadseregében szolgáltak, A tizenhárom
aradi Vértanú személye önmagában iS az imént említett
népte;tvériséq bizonyítéka, a magyarok mellet német, oszt-
rák, horvát. Szerb éS örmény hőSök áIdozták életüket
nemzeti függetlenségünkért, mindannyiunk szabadsá,
gáé rt,

Eleméri és ittebei kiss Ernő honvédtábornok, akinek sír-
emlékét halálának l50, évfordulója alkalmából megkoszo-
rúztuk Eleméren - s ne leledjükI LázórVilmos is - ErdélybőI
származó, s a Temesi Bánságban gyökeret vert ma€yarör,
mény volt, KettőS identitáSuk máig ható példája annak,
hogy amennyiben a befogadó közeg kel]őképp türelmes, s a

többnemzetiségű lakosság széles tömegei elé vállalható
célokat állít, önfeladás nélkül, hosszú táVon összeegyeztet,
hető az állampolgáíi lojalitás, sőt hazaíiság a kisebbségi
öntudattal. Tisztelegiünk tehát az ő emlékük, s valamennyi
sZáZötVen év előtti Vértanunk emléke előtt. Bármily válsá,
gos időkben erősen hinnünk kell, hogy áldozatuk nem volt
hiábavaló,
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