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December nyolcadikán kéz-
műves vásárt rendeztek a kö-
zösségi házban . ErreEgerváron
a Mezőgazdasági Minisztérium
Hungarikum Főosztálya támo-
gatásával kerülhetett sor.

– A tíz kiállító kézműves
közül hét egervári volt – mond-
ja polgármester.Gyerkó Gábor
– Ez is jelzi, hogy Egerváron
kultusza van a hagyomány-

Kézműves vásár Egerváron

Hagyománya van Egerváron a kézművességnek.

ápolásnak, a kézművességnek.
Egyre több a faluban a kreatív
ember, s nem csak a helyi vá-
sárokon, kiállításokon lehet ve-
lük és portékáikkal találkozni.
Az iskola tornatermében koráb-
ban rendezett térségi adventi
vásárok veszítettek vonzerejük-
ből, ezért is döntöttünk úgy,
hogy összevonjuk a programo-
kat. Volt kulturális műsor, fel-

léptek a helyi iskolások, nép-
zene, néptánc is szórakoztatta a
közönséget. Bemutatkozott az
Együtt Egervárért Egyesület
frissen alakult néptánc csoport-
ja, majd Kanta Judit és zene-
kara adott műsort. Nagy sikere
volt a gasztronómiai bemutató-
nak, amelyen „őszies” zalai
ízekkel találkoztak a látogatók
és a kiállítók. A vásárt tombo-
lasorsolás zárta, ahol a kiállítók
által felajánlott tárgyak találtak
gazdára. A bevételt többek kö-
zött kézműves foglalkozásokra
fordítják majd.

Gyerkó Gábor örömmel em-
lítette, hogy a közösségi házban

élénk élet zajlik, bebizonyoso-
dott, hogy annak van létjogo-
sultsága. Az elmúlt hónapban a
Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár támogatásával egy
számítógépes tanfolyam indult.
Ezen főleg az idősebbek vesz-
nek részt, akiknek a korábbi
tanfolyamokon nem volt lehe-
tőségük erre. Olyan sok jelent-
kező volt a felhívásra, hogy két
turnust kellett szervezni. Az
első csoport már végzett is,
alapvető számítógépes és inter-
nethasználói ismeretekkel let-
tek gazdagabbak. A második
turnus januárban indul, s szó
van további folytatásról is.

Kedves Mikulás-dalokkal
fogadták a kisgyermeke-gősfai
ket, aztán egy kis színdarabbal
(Télapónak fáj a foga) kedves-
kedett az önkormányzat a na-
gyobb gősfai gyerekek előadá-
sában (képünkön).

Ünnep Gősfán

Aztán megérkezett a nagyon
várt Mikulás! Az ünnepekre va-
ló tekintettel a 65 év felettiek-
nek élelmiszer-csomag került ki-
osztásra, majd szaloncukor-cso-
mag is jutott minden családnak.

Sz.M.E.

Érdeklődni: 30/478-6485 • 20/369-4378

Négyesmentes állományból

,minőségi húsfajta

30-50 kg körüli süldők

eladók.Zalaszentivánon

Gabona beszámítása lehetséges.
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Számos pályázaton szerepelt
sikeresen az elmúlt időszakban
Nemesapáti önkormányzata.
Többek között erről beszéltünk
Gáspár Zoltánné polgármester-
rel, de szó esett a további el-
képzelésekről is.

– Már túl vagyunk a köz-
beszerzési eljáráson, kivitelező
is van, kezdődhet tehát az or-
vosi rendelő építése, aminek
szeptember végére el kell ké-
szülnie. Másik nyertes TOP-os
(Területi Operatív Program - a
szerk.) pályázatunk az óvodá-
val kapcsolatos. A felújítási
munkák sokrétűek: hőszigete-
lés, fűtésrendszer, villamoshá-
lózat rekonstrukciója. Megújul
a játszóudvar, új eszközök be-
szerzésére lesz lehetőség. Ez a
beruházás is 2018-ban valósul
meg, de úgy, hogy az óvodának
működnie kell, vagyis a mun-
kák java részére a nyári szü-
netben kerül sor – részletezi a
polgármester asszony.

Bár a nyertes pályázatok
közül nem a legnagyobb érté-
kű, de Gáspár Zoltánné nagyon
fontosnak tartja a tornaterem
felújítását, hiszen nem csak a
diákok használják, hanem na-
gyon sok közösségi rendez-
vénynek is otthont ad.

– Hat sikertelen pályáza-
tunk is volt eddig a tornaterem-
mel kapcsolatban, s november-
ben is olyan értesítést kaptunk,
hogy forráshiány miatt elutasí-
tották – mondja a polgármester.
– Aztán megjelent a Magyar
Közlönyben, hogy nyertes pá-
lyázat lett, találtak forrást. Így
végre megvalósulhat a tornate-
rem belső felújítása is: kicse-
rélik a műanyag padlóborítást,
korszerűsítik a villamoshálóza-

Nemesapáti sikeres pályázatai

tot, a világítótesteket, térelvá-
lasztó függönyt is beépítenek.
Ez a pályázat abban különbözik
a többitől, hogy itt van önrész
is, ami 15 százalék.

Nemesapáti nyertes pályá-
zata révén sor kerülhet a temető
belső térkövezésére. Amint az
időjárás engedi, kezdődik a
munka. A 2018-as esztendő
minden bizonnyal az építkezé-
sekről szól majd Nemesapá-
tiban.

– Továbbra is figyeljük a
felhívásokat, a pályázati lehető-
ségeket – folytatja Gáspár Zol-
tánné. – Itt elsősorban az I.
világháborús keresztek felújítá-
sára, a zártkerti programok ke-
retében külterületi utak karban-
tartására szeretnénk pályázni. A
közösségi ház tetőterének be-
építésére két éve nyújtottunk be
pályázatot, egyelőre nem kap-
tunk értesítést sem elutasí-
tásról, sem hiánypótlásról.
Csak annyit tudunk, hogy be-
fogadták.

(e)

Az iskola tornaterme is megújulhat.

Az orvosi rendelő látványterve.

Az óvodában elsősorban a nyári szünetben folynak majd a
munkálatok.

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
00 30 00 00•

00 00
Ebédszünet: 11 -12

A megyei és térségi lapjaihozZalatáj Kiadó
(Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala, Lenti és Vidéke,

Zalalövő és Környéke, Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd)
keres a megye minden részéből.tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu
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Egerváron az óvodában és
az iskolában is bensőséges ke-
retek között ünnepelték a kará-
csonyt. A kicsiket az óvónők
készítették fel a szerepjátékra,
amelynek keretében felelevení-
tették Jézus születését. Egy fel-
ajánlásnak köszönhetően, a Ka-
posi Trans jóvoltából új játéko-
kat is kapott az ünnepekre az
óvoda.

Az iskolában az utolsó taní-
tási napon az ötödik osztályo-
sok mutatták be a karácsonyi

Egervár karácsonya
műsorukat, amelyben érdeke-
sen ötvöződött a jelen és a
múlt az ünnep kapcsán.

A szokásos éjféli mise sem
maradhatott el Szenteste. A
templomban idén a Helytörté-
neti Egyesület Zenebarátok Kó-
rusa Lakhegyi Daloskörés a
közös műsora tette még meg-
hittebbé, felemelőbbé az isten-
tiszteletet. A szertartás után az
önkormányzat teával és forralt
borral kínálta a résztvevőket.
Senki sem sietett haza...

A szokásos éjféli mise sem maradhatott el.

Kispáliban a téleleji ünnep-
sor november végén, hagyo-
mányőrző tollfosztó rendez-
vénnyel kezdődött, amelyet a
helybeli nyugdíjas egyesület
szervezett. A kitűnő hangulatú
találkozó nem csupán a hajdani
népszokások megőrzésére hiva-
tott, hanem a falu nagyszerű
közösségi életének ápolását is
jól szolgálta.

A következő közösségi ren-
dezvény advent első vasárnap-
ját megelőző szombaton már a
készülődés jegyében telt, a ne-
vében is kifejezve: hiszen
adventi kézműves foglalkozás

Hangulatos ünnepek Kispáliban

címmel hirdették meg a szer-
vezők a kicsik és nagyobbak
számára is hasznos találkozót.
A falu apraja-nagyja hagyomá-
nyos módon össze is gyűlt az
ifjúsági klubban, ahol Koltai
Józsefné, Marika néni marci-
pán figurákat, hóembert és tél-
apót készített a gyerekekkel. A
szomszédos teremben ugyanak-
kor a felnőttebb korosztály
megjelent tagjai adventi asztali
díszeket készítettek. A karácso-
nyi ünnepkör jegyében és han-
gulatában lezajlott rendezvé-
nyen nagy számban részt vettek
az iskolások és a felnőttek is.

A következő hétvégén, de-
cember 8-án már a Mikulás-ün-
nepség tartotta lázban az apró-
népet. A községházban a ha-
gyományokhoz híven ezúttal is
színes műsorral várták a nagy-
szakállút. Interaktív zenés pro-
dukcióval hangoltak a gyerekek
a Mikulás érkezésére, majd
megkaphatták az ajándékukat,
amelyet versekkel, dalokkal
köszöntek meg, s volt, aki raj-
zot készített az ünnepségre. A

szereplők plusz ajándékot is
kaptak, végül süteménnyel,
frissítővel vezette le az izgal-
makat a vendégsereg. Mindkét
adventi rendezvény az önkor-
mányzat támogatásával zajlott
le, a kézműves foglalkozást pe-
dig a Deák Ferenc Megyei
Könyvtár is támogatta – tudtuk
meg pol-Horváth Zsuzsanna
gármestertől.

Kép és szöveg:
Farsang Lajos

Az adventi készülődés jegyében karácsonyi díszeket készítet-
tek Kispáliban.

Ki-ki megkapta az ajándékát a Mikulástól a kispáli ünnepségen.

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

Cashbank.hu
HITEL és BIZTOSÍTÁS közvetítő iroda

19 év szakmai tapasztalattal

• Személyi kölcsönök, 72 éves életkorig, minimálbértől, vállalkozóknak,
őstermelőknek is. Készpénzben kapott fizetés, meglevő hitel nem akadály.
Lakáshitelek, építési és felújítási hitelek, induló banki költségek nélkül is.•
Szabad felhasználású jelzáloghitelek•
Adósságrendező hitelek, hitelkiváltás kedvezőbb kamatra•
Jelzáloghitelek KHR (BAR) listásoknak is (ingatlan és kezes szükséges)•
CSOK ügyintézés.•
Fundamenta, OTP,- Erste lakástakarék pénztári azonnali hitelek intézése•
Lakásfelújításhoz állami támogatás intézése (nyílászáró csere, hőszigetelés,•
víz,- csatorna,- áram,- fűtés korszerűsítés, bővítés stb…)

• 28 biztosító társaság kínálata egy helyen:
lakás,- kötelező gépjármű,- casco,- utas,- élet,- baleset,- nyugdíj,•
- vállalkozói,- mezőgazdasági, kötelező szakmai,- ipari biztosítások stb...

Újonnan, nálunk
kötött lakásbiztosításához a kupon felmutatója
sorsjegyet kap ajándékba. Fődíj: 10 000 000 Ft!

NYEREMÉNYJÁTÉK!NYEREMÉNYJÁTÉK!

• Eladó ingatlan hirdetését feltöltheti, és 80 ingatlanos weblapra
megoszthatja itt: www.ingatlanhirdeto.com
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Alsónemesapáti Önkormány-
zata rendszeresen és részletek-
be menően tájékoztatja polgá-
rait a falut aktuálisan érintő kér-
désekben. Mindezek mellett az
éves munkát értékelő közmeg-
hallgatást is tart, mely teret ad
egy közvetlenebb kommuniká-
cióra is a lakosok és a hivatal
között.

A 2017. évi közmeghallga-
táson elsőként a Településképi
Arculati Kézikönyv vázlatával
ismerkedhettek meg az érdek-
lődők. Ennek kapcsán elhang-
zott, helyi védettség alá helyez-
tetik a templomot, a haranglá-
bat, az I-II. világháborús em-
lékművet, az 1956-os kopjafát,
a közigazgatási területen talál-
ható összes homokkő keresztet
és az Avas-dombot.

Pereszteginé Cziráki Kata-
lin, Alsónemesapáti polgármes-
tere rövid köszöntője után a
képviselő-testületi tagokat, il-
letve a hivatal dolgozóit mutat-
ta be a jelenlévőknek. Idén két
pozícióban is történt személyi
változás, így dr. Nagy-Kolozs-
vári Előd aljegyző július 3-ától
vezeti a kirendeltséget, Szabó
József pedig a település új kar-
bantartója lett.

Folytatásul az önkormány-
zat bevételi forrásainak bemu-
tatása következett, ilyenek
egyebek mellett az állami tá-
mogatások, helyi adók.

A 2017-es évben elvégzett,
illetve folyamatban lévő önkor-
mányzati beruházások, felújítá-
sok ismertetése következett,
képekkel illusztrálva, melyek
önerőből valósultak meg.

A közösség erejéről szólt a 2017-es esztendő
Közmeghallgatás Alsónemesapátiban

Ily módon megtörtént a kul-
túrházban a gázkazán cseréje és
további konferencia székek be-
szerzése. Az önkormányzat tu-
lajdonát képező két családi há-
zában is idén került kiépítésre a
központi fűtésrendszer. Szol-
gáltató helyiséget alakítottak ki
a posta mellett, mely jelenleg a
fodrászatnak ad helyet. Szintén
az év folyamán megújult az
egyik buszmegálló és folyamat-
ban van a harangláb és a rava-
talozó felújítása, valamint a Pe-
tőfi utcai buszmegállók kiala-
kítása.

A helyi általános iskola új
vizesblokkal gazdagodott, majd
második ütemben az ablakok
cseréje történt meg. Itt említés-
re került a Harangláb Egyesület
nyertes pályázata, melynek
nyomán új kültéri bútorokhoz
juthatott az iskola és program-
jaiknak köszönhetően színes
festést kapott a Maci óvoda ke-
rítése. Ezeknél is aktív szerepet
vállalt az önkormányzat.

Fentiek mellett parkosítási
munkálatokat is megvalósí-
tottak, illetve 300 ezer forint
anyagi támogatást nyújtottak a
helyi templom padfűtésének ki-
alakításához.

A folyamatban lévő beruhá-
zások és felújítások között ke-
rült napirendre a Közegészség-
ügyi Alapellátást támogató nyer-
tes pályázat, melynek nyomán
megújul a rendelőintézet, ahol
helyet kap a védőnői szolgálat
is, illetve az orvosi lakást is
korszerűsítik majd. Folyamat-
ban van a pályázatok elbírálása
és továbbiak beadása.

A helyi óvoda üzemelteté-
séről is szólt a falu vezetője,
mely jelenleg társulási formá-
ban üzemel Nemesapátival
együttműködve. Elmondta, hogy
a település vezetése folyamato-
san dolgozik azon, hogy az
óvodai szolgálat magas színvo-
nalon elérhető legyen helyben.

Alsónemesapátiban is sike-
resen fut a Közmunka program,
így tíz fő közmunkás látja el
egyebek mellett a belterület és
közintézmények tisztántartásá-
nak feladatait, illetve aktív sze-
repet kapnak az önkormányza-
ti rendezvények lebonyolításá-
ban is.

Előbbiek tükrében a polgár-
mester összegezte: önkormány-
zat takarékos és felelősségteljes
gazdálkodást folytat.

2017-ben számos rendez-
vény szolgálta a közösségi élet
előmozdítását. Ezek közül Pe-
reszteginé Cziráki Katalin

kiemelte az idei falunapot,
melyhez elszármazottak talál-
kozóját is társítottak. Hozzá-
tette, ezúton is köszöni mind-
azok munkáját, akik a ren-
dezvények lebonyolításában se-
gédkeztek.

Tartósan élenjáró téma az
M9-es és R76-os nyomvona-
lának a települést érintő kér-
dése. A polgármester ennek kap-
csán elmondta, hogy az Alsó-
nemesapáti által preferált nyo-
mvonal terveit jelenleg vizsgál-
ják. A képviselő-testület tovább-
ra is azon dolgozik, hogy a la-
kosok érdekeit képviselje és ér-
vényesítse az ügyben.

Köszönetét fejezte ki kollé-
gáinak, segítőiknek, hogy egy
küzdelmes, sikeres 2017-es évet
tudhatnak maguk mögött. Alsó-
nemesapáti valamennyi lakosá-
nak áldott karácsonyt és boldog
új esztendőt kívánt!

Gellén Szilárd

A Mikulás már délelőtt
megérkezett december 6-án Eger-
várra, ahol először az óvodába
látogatott el. A kicsik a szoká-
sos módon versekkel, énekek-
kel fogadták, s nem is maradt el
az ajándék.

Még aznap este a település
közösségi házába is megérke-
zett a nagyszakállú, ahol a falu
10 év alatti gyermekei várták.

Bőkezű volt a Mikulás

Az izgalmas percek feszült-
ségét műsoraGábor manó
oldotta, megmozgatva gyer-
mekeket, szülőket. A versek
és énekek itt sem marad-
hattak el, s meg is kapták
érte a kisgyermekek az aján-
dékot.

Jókedvűen térhettek haza,
ahol már az ablakban várta őket
a Mikulás újabb ajándéka.

A polgármester asszony számolt be az elmúlt év történéseiről,
eredményeiről.

Minden 10 év alatti gyermeket megajándékozott a Mikulás.
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Immár negyedik éve annak,
hogy advent idején karácsony-
váró ünnepségre kerül sor
Egervár főterén.

– A főtéren álló karácsony-
fát ezúttal Jakab István és csa-
ládja ajánlotta fel, a hatalmas
adventi koszorút pedig Győri
Józsefné készítette, s köszönet
jár az önkormányzat dolgozói-
nak is, hogy ünnepi díszbe öl-
töztették a falut. Egy kis mű-
sorral vártuk december 3-án,
10-én és 17-én az egerváriakat
és a környező települések la-
kóit. Az első hétvégén az óvo-

Advent Egerváron
dások, a másodikon az iskolá-
sok, a harmadikon a Helytör-
téneti Egyesület és a Lakhegyi
Daloskör adott műsort. A tea és
a forralt bor mellett egy kis
harapnivaló is akadt, amit az
önkormányzat dolgozói, a Hely-
történeti Egyesület tagjai és
családtagjaik szolgáltattak a
résztvevőknek. Úgy érezzük,
hogy sikerült kellőképpen rá-
hangolódni a karácsonyi ünne-
pekre, s ezért köszönet jár min-
den szereplőnek, segítőnek,
résztvevőnek – mondta Gyerkó
Gábor polgármester.

Az első hétvégén az óvodások adtak műsort.

Régi vágyuk a gyűrűsieknek
a rossz állapotban lévő temp-
lom felújítása. Törekvéseiket
siker koronázta, hiszen 75 szá-
zalék támogatásból és 25 szá-
zalék önerőből megkezdődött a
munka.

A részletekről Bertalan Ti-
bor polgármester tájékoztatta
lapunkat.

– A kivitelezési munkák fo-
lyamatosan haladnak, a pályá-
zat szerinti első mérföldkőben
meghatározott munkák elké-
szültek, az első kifizetési kére-
lem benyújtásra került. Kicse-
rélésre került a templomhajó és
a sekrestye tetőhéjazata, a tető-
gerendázat szükséges részei. A
továbbiakban a torony körüli

Felújítják a gyűrűsi templomot
Felújítják a gyűrűsi templomot

állványzat készült el, az időjá-
rás függvényében folytatja a
kivitelező a munkálatokat.

A projekt összköltségvetése
13.766.800 forint, az elnyert
támogatás összege 9.051.740
forint.

A szükséges önerőt –
4.715.060 forintot – a Gyűrűs
Község Polgáraiért Közalapít-
vány bocsátotta rendelkezésre.
Korpics Károly elnök úr tevé-
kenyen részt vett az önerő
előteremtésében. Nagyon kö-
szönjük a Veszprémi Egyház-
megye kiemelkedő támogatá-
sát, valamint a cégek, lakosok
felajánlását. A templom felújí-
tásának tervezett befejezése
2018. május 31. napja.

Új héjazat került a templomra.

Elkészült a torony körüli állványzat.

A magyar emberek elsöp-
rő többsége teljesen világossá
tette: nem akarja, hogy ha-
zánk bevándorlóország legyen
– hangsúlyozták a Megyei
Jogú Városok Szövetségének
(MJVSZ) Polgármesteri ösz-
szefogás a bevándorlásszerve-
ző irodákkal szemben című
konferenciája után kiadott
közleményükben minap a
résztvevők.

„Mi, magyar polgármeste-
rek a kormányhoz és hazánk
valamennyi önkormányzatá-
hoz fordulunk annak érdeké-
ben, hogy együttes erővel,
összehangoltan lépjünk fel a
Soros-tervvel és a bevándor-
lásszervező Soros-szerveze-
tekkel szemben”, hogy meg-
őrizzük a magyar falvak és
városok, s a magyar emberek
biztonságát és jövőjét!” – ír-
ták az MTI-hez eljuttatott
közleményükben.

Hangsúlyozták, a polgár-
mestereknek kötelességük,

hogy a településük és az ott
élők érdekét képviseljék, és
legfontosabb feladatuk, hogy
megőrizzék városuk, falujuk
biztonságát. „Nem akarjuk fel-
adni kultúránkat és szokásain-
kat, nem akarjuk, hogy féle-
lem uralkodjon el a magyar
településeken.”

Mint fogalmaztak, felkérik
ezért a kormányt, hogy ha
kell, törvényekkel, jogszabá-
lyokkal lépjen fel a Soros-terv
és a bevándorlásszervező So-
ros-szervezetek ellen, „mert a
tömeges betelepítés komoly
fenyegetést jelent a magyar
településekre”.

Miután ez a veszély sza-
vaik szerint minden egyes
falut és várost közvetlenül fe-
nyeget, felkérik a magyar te-
lepülések képviselő-testületeit
és közgyűléseit is, hogy „ön-
kormányzati határozatban uta-
sítsák el a Soros-tervet, és fog-
laljanak ők is állást a migráns-
párti Soros-szervezetek ellen”.

„Ne legyen hazánk bevándorlóország!”

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Annak már megszokott rend-
je szerint került sor december
15-én a 2017. évi közmeghall-
gatásra . Az elmúlt esz-Kispáliban
tendőben történtekről, esemé-
nyekről fejlesztésekről, költsé-
gekről és bevételekről, megva-
lósult tervekről és elképzelé-
sekről pol-Horváth Zsuzsanna
gármester adott számot a falu
lakóinak. A rendezvény iránt
ezúttal a szokottnál némileg
kevesebben érdeklődtek. Ez a
rossz időjáráson túl vélhetően
annak is betudható, hogy a kö-
rülményekhez képest olajozot-
tan működnek a közügyek a te-
lepülésen.

A „körülményekhez képest”
meghatározás tulajdonképpen
indokolt, hiszen annak ellenére,
hogy az önkormányzat számos
alaposan kidolgozott pályázatot
nyújtott be, ezek közt bizony
olyanok is akadtak, amelyeken
– részint forráshiány miatt –
nem sikerült támogatást elnyer-
ni. Horváth Zsuzsanna polgár-
mester beszámolójából azon-
ban kitűnt, hogy pályázati for-
rások mellett is jut a település
egyről kettőre.

– Sajnos a benyújtott pályá-
zatok közül sok sikertelennek
bizonyult, ennek ellenére a re-
ális célokat elkezdtük önerőből
megvalósítani. Ilyen többek
közt az járdák javítása, vala-
mint a könyvtár helyiségeinek
felújítása – ismertette Horváth
Zsuzsanna.

Szűk pályázati források mellett is fejlődnek
Közmeghallgatás Kispáliban

Kispáli főutcáján a remények szerint 2018-ban befejeződik a
járda felújítása, amelyet részben már elvégeztek az önkor-
mányzat beruházásában.

A járdák felújítása folya-
matban van, ugyanis az önkor-
mányzati tulajdonú, déli és
északi szakaszokat az önkor-
mányzat megjavíttatta, a feltö-
redezett, balesetveszélyes be-
tonrészeket felbontották és újra
betonozták. Az így elkészült
370 folyóméter felújítása mint-
egy 5 millió forintjába került az
önkormányzatnak. Ez a költség
jelentősen megterhelte a költ-
ségvetést, de a remények sze-
rint pályázati források révén si-
kerül folytatni a munkát 2018-
ban is. A település közepén le-
vő járdaszakasz felújításáról
pedig folynak a tárgyalások az
azokat fenntartó közútkezelő-
vel mind a finanszírozás, mind
a megvalósítás mikéntjéről
egyaránt. A polgármester biza-
kodó: várhatóan ez a járdasza-
kasz is elkészül 2018 tavaszán.

A közmeghallgatáson el-
hangzott, hogy sikerült az ima-
ház melletti, illetve a bolthoz
vezető kis híd beton erősítését
és aszfaltozását is elvégezni, s
a könyvtár folyamatban levő
felújítása is szóba került. Ez
utóbbival kapcsolatosan 40
milliós pályázatot nyújtott be
az önkormányzat a közösségi
ház teljes felújítására. Ezt for-
ráshiány miatt elutasították, azon-
ban a testület úgy döntött, hogy
ennek ellenére apránként el kell
kezdeni a munkát. Elsőként a
könyvtár három helyiségét te-
szik rendbe. A nyílászárók cse-

réjére sikerült pályázati forrást
elnyerni, ezen kívül álmennye-
zet készült, új padlóburkolatot
kapott a három helyiség, meg-
történt a falfestés, s két he-
lyiség közt falat is kellett bon-
tani. A tervek szerint 2018-ban
pedig a bútorzat megújítására
kerülhet sor, így komfortját és
funkcióját illetően egyaránt meg-
felelő lesz a községi könyvtár.

Szóba kerültek a rendezvé-
nyek is, így például az autó-
mentes nap, amelyhez sikerült
pályázati forráshoz jutni. Hor-
váth Zsuzsanna arról is beszá-
molt, hogy néhány nappal a köz-
meghallgatás előtt írt alá egy
támogatási szerződést, amely-
nek révén konzorciumi formá-
ban kilenc település együttműkö-
désével sikerült rendezvények-

re alapozott pályázati forrást
elnyerni.

Visszatérő téma a települé-
sen a vezető útZalaegerszegre
állapota. A remények szerint
2018-ban megújul a bevezető
szakasz. A polgármester ismer-
tette a szociális rendeletet is,
amelynek révén összesen 2,5
millió forinttal támogatták a rá-
szorultakat Kispáliban. Szóba
került még a településképi ar-
culati kézikönyvhez kapcsoló-
dóan a településképi rendelet
partnerségi egyeztetése is, mint
az önkormányzat kötelező fe-
ladata. A hallgatóság így azzal
szembesülhetett, hogy Kispáli-
ban a rendelkezésre álló javak-
kal jól gazdálkodik az önkor-
mányzat

Kép és szöveg: Farsang Lajos

2017. december 23-án 16
órai kezdettel került sor a ka-
rácsonyi műsorra Vasboldog-
asszonyon a faluházban. Óvo-
dásoktól kezdve szinte minden
korosztály részt vett az ünnep-
ség szervezésében, vagy sze-
replőként, vagy a dekoráció el-
készítésében.

Az előadás (képeinken) kö-
zéppontjában, mint mindig, a

kis Jézus születése állt. A fő-
szereplő egy kamasz fú, aki
mobiltelefonnal a kezében, fül-
hallgatóval a fülén a jelenkor
ifjúságát szimbolizálja. Nem
érez valódi szeretetet a szívé-
ben, csak saját magára gondol,
s nem látja a karácsony lénye-
gét, csak annyit, hogy minden-
ki ajándékok után szaladgál, s
számára csak egy dolog, az

Karácsonyi ünnepség Vasboldogasszonyban
ajándék fontos, de az sem ér-
dekli igazán. De egy angyal
segítségével visszarepül 2000
évet, s részesévé válik a kora-
beli életnek. Rájön, hogy az ő
szívében is jelen van a szeretet,
a mások iránti megértés, s ez
egy nagyon fontos üzenet a mai
kor emberének, mert az önzet-
len szeretet sziklákat képes meg-
mozgatni. A színdarabot zene, a

gyerekek éneke és tánca színe-
sítette.

Mindez karácsonyi hangula-
tot csempészett a nézők szívébe,
s legvégül, a közönséggel együtt
énekeltek a szereplők, majd a mű-
sor után mindannyian közös gyer-
tyagyújtáson vettek részt. Ezt kö-
vetően az önkormányzat forralt
borral, teával és süteménnyel kí-
nálta a megjelenteket.

2017. berdecem
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Zalaegerszeg dinamikusan
fejlődött 2017-ben. Ezt nem
csak a városban élő emberek
érezték így, hanem a környező
települések lakói is. Számukra
sem mindegy, hogy miképpen
alakul a megyeszékhely jövője,
hiszen sokan dolgoznak Eger-
szegen, ide járnak iskolába, itt
veszik igénye az orvosi ellátást,
vagy éppen a kulturális intéz-
mények nyújtotta szolgáltatáso-
kat, netán egy-egy rangos
sportesemény nézőjeként van-
nak jelen Egerszegen.

Balaicz Zoltán polgármester
segítségével tekintünk vissza az
elmúlt esztendőre.

– Zalaegerszeg ereje, vará-
zsa, sikerének titka a közösség-
ben rejlik, abban, hogy fonto-
sak vagyunk egymásnak, ezért
vagyunk szerencsésebbek má-
soknál. Mi, akik itt élünk,
olyan erős közösséget alko-
tunk, amelynek tagjai felelős-
séget éreznek egymás iránt,
odafigyelnek a másikra, képe-
sek összefogni. Minden mögött
ott az érzés, hogy amit teszünk,
az az itt élőket, a zalaeger-
szegieket szolgálja. Ilyenkor
nincsenek jobboldali vagy bal-
oldali polgárok, csak zalaeger-
szegi emberek, akikért félreté-
ve minden pártpolitikai vagy
személyes ellentétet, együttes
erővel kell dolgoznunk – fo-
galmaz Balaicz Zoltán. – Ered-
ményes munkát ugyanis csak
összefogással lehet végezni.

A polgármester kiemelte:
ezért sikerülhetett Zalaegerszeg
első írásos említésének 770.
évfordulójára olyan ünnepség-
sorozatot szervezni, „melyre
évtizedek múlva is emelt fővel
emlékezhetünk”. Számos új
köztéri alkotással gazdagodott
a város.

Történelmi konferenciák,
tudományos emlékülések ele-
venítették fel a múltat, színvo-
nalas könyvek, albumok jelen-
tek meg, s három új határon túli
magyar testvérvárossal, Felvi-
dékről Dunaszerdahellyel, Er-
délyből pedig Baróttal és Nyá-
rádszeredával gazdagodott Za-
laegerszeg.

– Az elmúlt években, így
2017-ben is erősödött a gaz-
daság, folyamatosan jöttek létre
az új munkahelyek. A regiszt-
rált álláskeresők aránya a 2014-
es 4,7 százalékról 2017 végére
2,7 százalékra csökkent – so-
rolja Balaicz Zoltán. – Önkor-
mányzatunknak ma már nem a
munkanélküliséget, hanem a
munkaerőhiányt kell kezelni,
ezért is kezdődik el hamarosan

Zalaegerszeg fejlődése a környező településekre is kihat

az egykori ZÁÉV munkásszál-
ló felújítása 600 milliós ráfor-
dítással, és a duális képzőköz-
pont kialakítása, ugyancsak
600 millió forintos keretből.

Befejezéséhez közeledik Bús-
lakpusztán az 1,3 milliárd fo-
rintos beruházással épülő új
hulladékhasznosítási üzem, és
hamarosan egy Észak-Zalát
érintő 3,5 milliárdos másik pro-
jekt is indul. Emellett folya-
matban van a tavaly elnyert 4
milliárdos ivóvízminőség javító
projekt is.

2017-ben közel 3 milliárd-
ból valósultak meg infrastruk-
turális fejlesztések többek kö-
zött a Rákóczi utcán, továbbá
megépült a nagypáli csomó-
pont, a botfai körforgalom, on-
nan a haranglábas körfogalo-
mig vezető út pedig megújult.

– Túl vagyunk a vállalkozói
alap beruházásait is tartalmazó
másfél milliárdos projekt elő-
készítésén és tervezésén, így 29
helyszínen kezdődnek 2018-
ban útfejlesztések. Emellett a
szakemberek tervezik a Zala-
egerszeget az M8-as úttal, Vas-
várral összekötő kétszer kétsá-
vos gyorsforgalmi utat, a váro-
sunkat az M7-es autópályával
összekötő R76-os kétszer két-
sávos gyorsforgalmi út eseté-
ben pedig már a kivitelező köz-
beszerzése is megtörtént, így
indul a 170 milliárdos munka a
tavaszi alapkőletétel után – tá-
jékoztat a polgármester, hang-
súlyozva: idén három olyan
nagy jelentőségű projekt indult
el, amely valóban Zalaegerszeg
jövőjét, a zalai megyeszékhely
Európa térképére való felkerü-
lését jelenti. – Az első a logisz-
tikai központ és konténertermi-
nál, melynek tervezésére és
előkészítésére 300 millió forin-
tot kaptunk, a megvalósításra
pedig elnyertük az első 1,1
milliárd forintos Európai Uniós
keretet. A második, hogy Ma-

gyarországon belül Zalaeger-
szeget jelölték ki az ötödik ge-
nerációs mobilhálózat, az 5G
tesztvárosának, és néhány hét-
tel ezelőtt Budapest mellett el-
ső vidéki helyszínként nálunk
indult el ennek előkészítéseként
a 4G+ szolgáltatás. A harmadik
pedig az európai szinten is
egyedülálló 42 milliárd forintos
beruházással már látványosan
épülő járműipari tesztpálya,
amiért köszönetet mondok Pal-
kovics László kormánybiztos
és Vigh László miniszteri biz-
tos munkájáért.

Emellett a városban szinte
minden középület megújult, és
a kormányhivatal jóvoltából
hamarosan elkészül a Zóna is,
emeli ki a polgármester.

– A Településfejlesztési Ope-
ratív Program keretében 2020-
ig 16,8 milliárd forintot fordít-
hatunk különböző beruházá-
sokra, így, részben a tankerü-
lettel összefogva, sorban újul-
nak meg az iskolák, a bölcső-
dék, az óvodák, s ezen a héten
átadtuk az új andráshidai óvo-
dát is. Megújulnak továbbá az
orvosi rendelők, a szociális
intézmények, a zöldfelületek, a
kerékpárutak, és még sorolhat-
nám. Emellett 4,4 milliárdos
egyetemi fejlesztés indult. A

Modern Városok Program ke-
retében pedig olyan jelentőségű
beruházások kezdődnek 2018-
ban, melyekre évtizedek óta
nem volt példa – hangsúlyozza
Balaicz Zoltán.

– A színház és a bábszínház
látogatói rekordokat döntöget,
sikeresek a fesztiválok, köztük
az új program, a Street Food
Weekend is. Pályázati támoga-
tást nyertünk a mozi és a hang-
versenyterem felújítására, vala-
mint a televízió eszközfejlesz-
tésére – sorolja a városvezető,
leszögezve: ezek a sikerek és
eredmények nem a polgármes-
ter érdemei. – Ez egy csapat,
egy közösség, egy város közös
sikere, egy városé, amely újra
elkezdetett hinni önmagában,
és hozzálátott megvalósítani
közös álmunkat, amit úgy hí-
vunk, Zalaegerszeg. Épp ezért
köszönet jár mindenkinek, aki
ebben a munkában részt vállalt,
és aki bármit is tett e szép
összefogás megvalósulásáért.
Mert bizony itt egy olyan lokál-
patrióta összefogás született
meg, ahol mindenki tenni akar,
ahol az számít, ami összeköt, és
nem az, ami szétválaszt, ahol
közösen dolgozunk egy olyan
Zalaegerszegért, ahol mindenki
megtalálja a jövőjét.

Balaicz Zoltán

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Laci szeret bulizni, pláne
szilveszterkor. Ilyenkor néha
átesik a ló túlsó oldalára,
másnap meg jön a macska-
jaj, a másnaposság. Lacinak
éppen ezért szent meggyő-
ződése, hogy a leggyakoribb
újévi fogadalom: legköze-
lebb kevesebbet fogok in-
ni… (Bár ezt még tudomá-
nyos kutatásokkal nem sike-
rült alátámasztania, de úgy
gondolom, nem is fogja. Van
ennél fontosabb dolga is az
életben.)

Szóval Laci, amíg magá-
nyos volt, a macskajajra
rendre jöttek a népi prakti-
kák. Majd minden évben fo-
gadkozott. Majd megint kú-
rálta magát. Egészen addig,
amíg meg nem találta élete
párját. Azóta is ugyanúgy
bulizik, de nem kell kúrálnia
magát.

Egyik alkalommal baráti
társaságban rákérdeztem, mi
a titok, hogy sikerül elkerül-
nie a másnaposságot. Körbe-
nézett, hogy a felesége ne
lássa, és elmagyarázta.

– A feleségem olyan, mint
a lakmuszpapír. Tudja, mi-
kor esnék át a ló túlsó olda-
lára. Tavaly is, amikor az
asztal tetején táncoltam és
bontottam volna a következő
pezsgőt, odajött hozzám és
azt mondta: – Jaj Lacikám,
de rosszul nézel ki! Te ezt
már ne idd meg!

Én akkor zokszó nélkül
letettem a pezsgőt, mert tud-
tam, ha hallgatok rá, másnap
nem lesz semmi bajom.

Hitetlenkedve néztem rá,
erre hozzátette:

– Persze ehhez az is kel-
lett, hogy első alkalommal
nem hallgattam rá…

mxm lakberendezés:
Miszori Imre

Jaj Lacikám!…

A környező köz-
ségek iskolásainak
és óvodásainak ren-
deztek az Arany Já-
nos Emlékév alkal-
mából vers- próza-
és mesemondó ver-
senyt nemrégiben
Nagypáliban, ahol
korosztályában mint-
egy húsz résztvevő
közül a kispáli Nagy
Emese első helye-
zést ért el. A kis-
községet Dezse Dá-
niel Zsoldos Rékaés
Katinka is képvisel-
te a tekintélyes lét-
számot felvonultató

Mesemondásban első helyezett
A kispáli Nagy Emese nagypáli első díja

versenyen – tudtuk meg Hor-
váth Zsuzsanna polgármester-
től. A részvételért járó könyv-
jutalmat az önkormányzat biz-
tosította.

Az első helyezést elért kis-
lánnyal a család otthonában be-
szélgettünk. Kíváncsiak vol-
tunk rá, hogyan is szerette meg
ennyire az irodalmat az Eger-
vári László Általános Iskola
negyedik osztályos kisdiákja.

– Első osztály óta! – vágja
rá rögtön a kérdésre. Hogy mi-

lyen meséket, verseket szeret,
arra is rövid a válasz: – Min-
denfélét! Annyit azonban elárul
Emese, hogy a kedvenc verse a
harmadikos könyvében szerep-
lő Arany Lacinak című Petőfi
költemény.

– Erika néni szerettette meg
velem – folytatja, majd anyuká-
ja kiegészíti: Zsuppánné Béres
Erika tanította Emese osztá-
lyának az olvasás és ének tan-
tárgyakat. A nagypáli versenyre
pedig Emese otthon készült fel

és Süle Istvánné, Éva néni se-
gítette a felkészülésben. Meg-
hallgatta, hogyan adja elő Eme-
se A csodafurulya című nép-
mesét – amellyel végül első
díjat nyert –, s tanácsokat adott
neki.

– Nem izgultam egy csep-
pet sem – osztotta meg még
velünk Emese, hiszen alaposan
felkészültem.

Ha ajándékot kap, a köny-
veket mindig örömmel fogadja
és szívesen olvas mindenfélét.
Az is kiderül, hogy hallás után
már bölcsődés korában is ha-
mar visszamondta a verseket.
Kedvenc tantárgyai – cseppet
sem meglepően – az olvasás és
az ének. Még nem tudja, mi
szeretne lenni, ha felnő, de mi
bizonyosra vesszük, hogy vala-
milyen szép, irodalom-közeli
pályát fog választani. Vagy va-
lamilyen zenei pályát, hiszen
mostanában már hegedülni és
furulyázni is tanul. Még nem
tudott dönteni, de ez egyelőre
nem is fontos, csak az, hogy
megszerette és szorgosan tanul-
ja zenét és az irodalmat.

Kép és szöveg:
Farsang Lajos

Az első helyezett Nagy Emese egyik
kedvenc mesekönyvével és oklevelével.

Advent első vasárnapján, de-
cember 3-án, délután 14 órakor
a gyerekek legkedveltebb ün-
nepségére, a Mikulás-ünnep-
ségre került sor a vasboldog-
asszonyi faluházban.

A gyerekek türelmetlenül, s
nagy izgalommal vártak rá.

Hogy a várakozás ne legyen
hosszú és unalmas, a már kö-
zépiskolás diákok egy vidám
jelenettel szórakoztatták a né-
zőket, akik tapssal jutalmazták
a szereplőket. Előadásukkal kü-
lönösen a kis gyermekeket bű-
völték el, bár számukra a Mi-
kulás megjelenése, s az apró
meglepetések kiosztása volt a
legfontosabb. Mire a történet
véget ért, megérkezett a várva
várt Télapó. Kicsik és na-
gyok versekkel, énekekkel kö-
szöntötték őt, s megkapták fá-
radozásuk jutalmát. Néhá-
nyan félelemmel szívükben

Mikulás-várás Vasboldogasszonyban

közeledtek az ősz hajú ked-
ves Mikuláshoz, mások pedig
bátran szavaltak vagy éne-
keltek. A szülők, nagyszülők

mosolyogva figyelték cseme-
téiket, ahogy fogadalmat tettek,
hogy a jövőben mindig jók
lesznek.

2017. berdecem
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Hogyan lehet a politikában
megtalálni a közös nevezőt?
Erre a számtani fogalomra a jó
példát adja az az újévi, me-
gyeházi sajtótájékoztató, ame-
lyet országgyűlésiVigh László
képviselő hívott össze, s ame-
lyen részt vett, s egyben fel-
szólaló volt dr. Sifter Rózsa
kormánymegbízott, a Zala Me-
gyei Kormányhivatal vezetője,
dr. Pál Attila, a Zala Megyei
Közgyűlés elnöke és Balaicz
Zoltán, Zalaegerszeg polgár-
mestere.

Immár harmadik alkalom-
mal ismertette a négy politikus

A jól működő közös nevező

a sajtó meghívott képviselőinek
az elmúlt esztendő történéseit, s
vázolta a 2018-as év terveit,
elképzeléseit.

A sajtótájékoztatón elhang-
zottakat egy cikkbe tömöríteni
teljes terjedelemben lehetetlen.
A részletekre a későbbiekben
természetesen – ahogy eddig is
– visszatérünk, és folyamatosan

figyelemmel kísérjük a tör-
ténéseket. Ízelítőül a vezetők
részéről elhangzott egy-egy
kiemelt jelentőségű fejlesztés,
feladat:

Dr. Sifter Rózsa: – 2017-ben
négy helyen avattak a NAV-val
kapcsolatos ügyintézésre is al-
kalmas kormányablakot Zalá-
ban. Idén Zalakaroson nyílik
felújított kormányablak.

Dr. Pál Attila: – A 2020-ig
elköltendő TOP-forrásból 23
milliárd jut Zala megyének.
Balaicz Zoltán: – 10 cég is új
üzemcsarnokot épít, vagy bővít
Zalaegerszegen. A Területi Ope-

ratív Program (TOP) keretében
16,8 milliárd forinthoz jutott a
város. Vigh László így összege-
zett: kevés megye mondhatja
el, hogy ilyen összhang lenne a
vezetők között. S az is tény,
hogy a zalai sajtó korrekt mó-
don számolt be a történésekről,
s köszönet jár ezért.

(e)

A négy vezető sajtóreggeli keretében adott tájékoztatást az
eredményekről és a tervekről. Balról Balaicz Zoltán, Vigh
László, dr. Sifter Rózsa és dr. Pál Attila.

Nem hiszem, hogy annyi
megyei vezető, s annyi újságíró
volt jelen egyidejűleg a zala-
egerszegi mentőállomáson, mint
minap, amikor or-Vigh László
szággyűlési képviselő, dr. Sifter
Rózsa kormánymegbízott és
Balaicz Zoltán, a megyeszék-
hely polgármestere tartott vizi-
tet a bázison.

Nagyszerű felismerés volt,
hogy az új esztendő első nap-
jaiban látogassanak el a men-
tőállomásra. Egyrészt azért,
hogy köszönetet mondjanak
azoknak, akik naponta (legyen
az ünnepnap) életeket mente-
nek. Ezeknek az embereknek
mondtak köszönetet a vezetők,
miközben talpalatnyi szabad
hely nem maradt a közösségi
teremben.

Ez az aktus is rávilágított
arra, hogy Zalaegerszegnek,
ennek a dinamikusan fejlődő
városnak és környékének új

Köszönet a mentősöknek

mentőállomásra van szük-
sége.

Mintha a címűMentők
egykori csehszlovák filmsoro-
zat kockái peregtek volna le
előttem, amikor a sajtótájékoz-
tatóra érkeztem. Elavult épület,
kopottas háttér, de ,Vincze Luca
a Zala Megyei Mentőszervezet
vezető mentőtisztje – miközben
megköszönte az odalátogatott
vezetők ajándékát és jókívánsá-
gait – szavaiból önmaga és
bajtársai elkötelezett hivatástu-
data csendült ki. S az optimiz-
mus. A kormány ugyanis egy
új, a Zala megyei mentésirányí-
tásnak is helyet adó mentőál-
lomás tervezésére 42 millió
forintot hagyott jóvá.

Még nem eldöntött, hogy
hol épül fel az új mentőál-
lomás. Ám, hogy szükség van
rá, az egy pillanatig sem
kérdéses.

E.E.

Az ajándék jelzésértékű… Balról dr. Sifter Rózsa, Vigh László,
Vincze Luca és Balaicz Zoltán.

Megérdemlik az új mentőállomást.

Fotók: ZalatájFotók: Zalatáj

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

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

www.zalatajkiado.hu

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Észak-Nyugat Zala

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

Hirde
ssen

nálu
nk !
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Szívderítő karácsonyi műsor Alsónemesapátiban

Az iskolások és az óvodások elevenítették meg Jézus Krisztus
születésének történetét.

Az elmúlt év végén egy
hétig Kína vendége volt
Béresné Dormán Ibolya. Az
egervári mézeskalács készítő
felejthetetlen napokat töltött
a kontinensnyi országban,

BéresMézes Kínában!
ahol nagy érdeklődéssel fo-
gadták.

Élményeiről a minap vetí-
téssel egybekötött nagy sikerű
élménybeszámolót tartott az
egervári közösségi házban.

Felejthetetlen egy hetet töltött Béresné Dormán Ibolya Kínában.

A farsang a karácsonyi
ünnepkör végén, vízkeresztkor
(január 6.) indul és a húsvéti
ünnepkor kezdetéig, hamvazó-
szerdáig (változó időpont) tart.
A kereszténység előtti időkből
származó farsangot az „erköl-
csös” 16. és 17. században nem
eredete, hanem bujaságot szim-
bolizáló szokásai miatt tiltot-
ták, azonban a reformáció-el-
lenreformáció szellemi légköre
sem volt elegendő a hagyo-
mány felszámolásához. A far-
sang jellegzetessége, hogy a
keresztény liturgikus naptárban
nem kötődik hozzá jelentős
vallási ünnep, alapvetően a
gazdag néphagyományokra épül.
A farsang azon kevés népszo-
kásaink egyike, amely életben

Farsang idején
maradt a múlt században és
életképesnek bizonyul a 21.
század kezdetén is.

Farsang idején is szabad a
tánc, a bálok szervezése és a
házasságkötés, tulajdonképpen
a húsvétot megelőző negyven
napos böjt előtti féktelen mu-
latozás időszaka. A szokásjo-
gon alapuló merev szabályok
pár hétre megszűnnek létezni, a
világ kifordul önmagából. Tető-
pontját a hamvazószerdát meg-
előző héten éri el, az utolsó
napok jelentőségét bizonyítja,
hogy minden egyes napnak kü-
lön elnevezése alakult ki a
magyar nyelvben. A párválasz-
tás mellett a farsang lényege a
szabályok felrúgása és kigú-
nyolása, amelyet jól példáz a
következmény nélküli bolondo-
zás az álarc névtelensége mö-
gött vagy a nemi szerepek fel-
rúgása asszonyfarsangkor.

Asszonyfarsang: rendsze-
rint a farsang utolsó szakaszá-
ban csak az asszonyok részvé-
telével tartott farsang. Az év
egyetlen napján a nők felsza-
badultabban mulathattak.

Farsangi ételek: kiadós
húsételek, kocsonya, disznó-
hús, cibereleves, káposzta, far-
sangi fánk.

Elmaradhatatlan a farsangi
fánk.

Ovisok és iskolások szol-
gáltatták a karácsonyi műsort
az művelődésialsónemesapáti
házban. Mielőtt a negyedik
gyertya is meggyulladt volna
az andventi koszorún, a Cser-
tán Sándor Általános Iskola
tanulói és a kicsi-Maci Óvoda
nyei elevenítették meg Jézus
Krisztus születésének történe-
tét. Előbbi mellett természe-

tesen az ünnephez kötődő dalo-
kat és versikéket is hallhatott a
közönség, melyeket pedagógu-
saik bátorítása mellett tanultak
meg a kicsik.

A gyermeteg zavarban el-
csukló hangok talán még iga-
zabbá és még szerethetőbbé
tették a műsort, mely méltán
vonzott nagyon sok vendéget.

Gellén Szilárd

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

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

Szombaton és vasárnap szaunaszeánszok!

Próbálja ki az ÚJ, MODERN ÉLMÉNYFÜRDÕT,
ahol óriáscsúszda, családi- és gyermekcsúszdák,

jacuzzi, nyakzuhanyok, masszázságyak
kínálnak felüdülést és szórakozást.

Családoknak kedvezményes belépõk!

Tele élettel -

tele élménnyel!

Tele élettel -

tele élménnyel!

www.lentifurdo.hu,
facebook.com/lentifurdo Tel: 0692/351-320•

Lazítson pihenjen januárban is
a Lenti Termálfürdõben!

Lazítson pihenjen januárban is
a Lenti Termálfürdõben!

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

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket


