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Vöckönd,
római katolikus templom

Vöckönd,
római katolikus templom

Betlehemes misztériumjá-

tékra hívták meg Alsónemes-

apáti polgárait december 21-én

a római katolikus templomba.

A betlehemes játékot a „Nem-

zedékek értéke - értékes nem-

zedékek” programsorozat kere-

tében alkották meg több tele-

pülés résztvevői, mint Alsóne-

mesapáti, Nemesapáti, Pethő-

henye, Zalaegerszeg Zala-és

szentiván. Minden évben másik

templomba viszik a játékot, a

2018-as évben Alsónemesapáti-

ban tartották meg a magyar-

keresztény népi hagyományt

őrző előadást.

A templomi előadást kö-

vetően meggyújtották a Jézus

születését jelképező karácsonyi

fényt, amit fáklyák, gyertyák,

mécsesek segítségével vittek a

máglyáig vagy egészen hazáig.

„Nemzedékek értéke - értékes nemzedékek”
A Kárpát-medencei fényláncba

a Bodza tanyán kapcsolódtak

be a máglya meggyújtásá-

val, amely jelentésben maga

a láng a magyar nemzetért

szóló imát is szimbolizálja. A

máglya körül karácsonyi és a

magyar nemzetért szóló éne-

kekkel készültek. A Bodza ta-

nyán forralt borral, harapniva-

lóval várták a megjelent ven-

dégeket.

Ugyanezen alkalommal sor

került a felújított harangláb és a

mellette felállított „Mindenki

keresztje” megáldására. A ha-

rangláb felújítása 2 évet vett

igénybe, a község önerőből

újította fel 2,6 millió forintos

költségből, amely mellett helyi

vállalkozók támogatására is

számíthatott.

Trojkó Tímea

Betlehemi játék a templomban.
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Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Egerváron szinte az egész
december a karácsonyra való
hangolódásról szólt, és ennek
jegyében szervezték valameny-
nyi programjukat, amiből jutott
bőven az adventi időszakban.

December 2-án bécsi kirán-
dulást szervezett az önkor-
mányzat, ahol a résztvevők
megismerkedhettek Bécs törté-
nelmi belvárosával, majd a szá-
mos karácsonyi vásár kínált
remek programot mindenkinek.
Már maga a feldíszített osztrák
főváros is nagyszerű élmény
volt, de persze vásárfia is jutott
mindenki táskájába.

December 6-án az óvodába
és a faluházba is megérkezett a
Mikulás, majd 8-án a Pálóczi
Horváth Ádám Zeneiskola kon-
certjében gyönyörködhetett a

Zsúfoltra sikeredett a várakozás időszaka
hallgatóság. December 14-én
pénteken pedig kézműves vásár
várta a nézelődőket.

Az egerváriak már meg-
szokhatták, hogy 2014 óta az
adventi vasárnapokon a főtérre
várják őket, ami most sem volt
másként. A falu karácsonyfáját
Déri László ajánlotta fel, a
felállítást az önkormányzat dol-
gozói végezték, míg a díszekről
az gondoskodtak.Alkotó Kezek
A hatalmas adventi koszorú
összeállítását pedig ismét Győ-
ri Józsefnének köszönhettük.
Bronz-, ezüst- és aranyvasár-
nap az önkormányzat, a Hely-
történeti Egyesület Pol-és a
gárőr Egyesület gondoskodott
róla, hogy az érdeklődők kü-
lönböző finomságokat kóstol-
janak, így volt forralt bor, tea,

sült debreceni és virsli, vala-
mint a lelkes háziasszonyok
jóvoltából számos sütemény.
Utolsó hétvégén pedig sült
hekk, gofri és almapuncs is
színesítette a kínálatot.

Kulturális műsor is várta a
lakosokat. Először az óvodások
karácsonyváró műsorát láthat-
tuk, majd a következő hétvégén
az iskolások elevenítették fel a
betlehemezés, a regölés hagyo-
mányát, az utolsó hétvégén

pedig orgona-Dankos Attila
művész adott koncertet a temp-
lomban, majd a főtéren Hor-
váthné Bence Irén vers-elő-
adását és a Lakhegyi Daloskör
és az Egervári Zenebarátok
Kórusának közös előadását
hallgathatták az érdeklődők.
Hétről hétre egyre többen je-
lentek meg, hogy egy baráti
beszélgetéssel, és a közösség
erejével készülődjenek a ka-
rácsonyra.

Dankos Attila adott koncertet a templomban.

Verses előadás és közös éneklés a főtéren.

Az iskolások betlehemes játéka.

December 6-án érkezett az
egervári óvodába a Mikulás. A
gyermekek napok óta nagy izga-
lommal várták, versekkel és da-
lokkal készültek a nagy napra.

Meglepetésként a felsőbb
éves színjátszók adtak elő egy
kis jelenetet Szermjagin Ma-
rianna felkészítésével. A cso-

Műsorral készültek
portok is bemutatták műsorai-
kat, amivel köszöntötték a Mi-
kulást, sőt néhány kisgyermek
egyénileg is szerepelt.

Végül a Mikulás megaján-
dékozott minden kisgyermeket
és megígérte, hogy jövőre is
ellátogat.

Bangó Zoltánné

Az óvodába is ellátogatott a Mikulás.
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Zalaegerszegi tudósítókat keresünk!

Jelentkezés: zalataj@zelkanet.hu
zalatajkiado@gmail.com

tel.:30/378-4465

Zalaegerszegről közvetlen közeléből, vagy
keresünk tudósítókat lapjainkhoz!

Gépkocsihasználat, fotózás, számítástechnikai
alapismeretek szükségesek.

Olyanok jelentkezését várjuk, akik hétköznapokon
nap közben és hétvégéken is tudnak

feladatot vállalni!

A tél beköszöntével, decem-
ber elejétől a hagyományoknak
megfelelően kezdetét veszik a
különféle népszokások, ame-
lyek szorosan kötődnek a szent
ünnephez.

Régen a karácsony elkép-
zelhetetlen lett volna e kedves
szokások nélkül, amelyek még
jobban fokozták az ünnep várá-
sának izgalmait.

A Csertán Sándor Általános
Iskolában ádvent időszakában
díszbe öltöznek a tantermek,
folyosók. Kézműves foglalko-
zásokon adventi koszorú, ajtó-
kopogtató, téli toboz manócska
készült. A „Karöltve” - Iskola-
központú helyi együttműködé-
sek Alsónemesapátiban és Ne-
mesapátiban című pályázat jó-
voltából ebben az évben csuhé
díszeket készíthettek a gyere-
kek és megtanulhatták a gyer-
tyamártogatás fortélyait is.

Az iskola jó gyakorlata a
„Népek karácsonya” projekt, ahol
minden évben más-más orszá-
gok karácsonyi szokásaival is-
merkedhetnek meg a tanulók.
Ebben az évben Olaszország,
Svájc, Oroszország és az USA
szokásairól készültek színes be-
mutatók, finom jellegzetes éte-
lek, italok, amit meg is kóstol-
tak. Jutalmaztuk a legszebb
betlehemet készítő családot, a
legszebb osztálydekorációt és a
legszebb karácsonyfát egyaránt.
Vállalkozó kedvű diákjaink bet-
lehemeztek a falukban.

A háromhetes projekt fény-
pontja az iskola és az óvódák
ajándékműsora Alsónemesapá-
tiban és Nemesapátiban. Több
száz érdeklődő gyönyörködhe-
tett a két településen az óvódá-
sok és iskolások bemutatóján.

Adventtől karácsonyig

Ebben az évben a műsor fő szer-
kesztője és rendezője, Bősze Ka-
talin egy kedves kerettörténet-
be helyezte a műsorszámokat.
Egy nagymama naplóját olvas-
gatva emlékezett vissza unoká-
jával. Gyönyörű versekkel, meg-
ható dalokkal, látványos tán-
cokkal, regöléssel idéztük meg
karácsony ünnepét. Nagy sike-
re volt a „Holle anyó c. me-
sejátéknak, amit az ötödik osz-
tályosok adtak elő. Molnár Ár-
pád Molnárné Horváth Il-és
dikó vendégfellépőként gyö-
nyörű szavalataikkal is emelték
a műsor színvonalát. Az utolsó
közös dal után többen köny-
nyeztek és nagy-nagy tapssal,
rengeteg gratulációval köszön-
ték meg az iskolások és az óvo-
dások műsorát mindkét tele-
pülésen.

Alsónemespáti és Nemes-
apáti polgármester asszonyai el-
ismerésüket fejezték ki a gye-
rekeknek és a pedagógusoknak
és megköszönték, hogy minden
évben már karácsony előtt egy
kis varázslat költözik a szí-
vekbe.

A diákok és a pedagógusok is dicséretet érdemelnek.

December hónapban az
Alkotó Kezek csoport közremű-
ködésével karácsonyfadíszeket
készítettünk az közös-egervári
ségi házban.

Szebbnél szebb és nagyon
ötletes díszek készültek, amit
az alkotók haza is vihettek. Pa-
pírfonással csillagok, száraz-

Díszeket készítettek
tésztából díszek, spatulából
csillagok és hópelyhek, fonal-
ból és gurigából sapkák.

Gyerekek és felnőttek együtt
hangolódtunk a karácsonyra, és
az est zárásaként közösen fel-
díszítettük a faluház karácsony-
fáját.

B.K.V.

Az „Alkotó Kezek”…
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Autóutak építése, színházfelújítás, új kórházi szárny létrehozá-
sa, szállodaépítés, továbbá vasúti és repülőtéri fejlesztés is szere-
pel a Zala megyében idén elkészülő vagy induló, összesen több
száz milliárd forint értékű beruházások között, amelyekről Zala
megye és a zalai megyeszékhely vezetői közösen tartottak január
8-án évindító sajtótájékoztatót.

Vigh László, Zalaegerszeg térségének fideszes országgyűlési
képviselője, a Zalaegerszegen épülő járműipari tesztpálya minisz-
teri biztosa arról beszélt, hogy a mintegy 45 milliárd forintos,
önvezető járművek vizsgálatára is alkalmas tesztpálya kivitelezése
jelenleg 50 százalékos készültségen áll. Az ehhez is kapcsolódó,
170 milliárd forintból megvalósuló M76-os okosút kivitelezése is
elindult tavaly ősszel.

Január végére befejeződik a Zala Megyei Szent Rafael Kórház
új, sokáig félkész szárnyának 2,3 milliárd forintból megvalósuló
építése. A múlt év végén pedig kormányhatározat jelent meg arról,
hogy 255 millió forintot fordíthat a város a Hevesi Sándor Szín-
ház mintegy hárommilliárd forintra tervezett korszerűsítésének
tervezési feladataira.

Dr. Sifter Rózsa, Zala megyei kormánymegbízott az alapfel-
adatok ellátásán kívüli tervekről azt mondta: több száz millió
forintból Zalaegerszegen kettő, Nagykanizsán három, Keszthelyen

Az építkezés éve lesz 2019 Zalában
pedig egy kormányhivatali épület energetikai korszerűsítését
indítják el, de valamennyi zalai épületük klimatizálását szeretnék
később megoldani. Zalaegerszegen ezzel egy időben az állam
kezébe kerülhet a közúti vizsgabázis ma még vegyes tulajdonú
ingatlanja, amelynek szintén tervezik a felújítását.

Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke fogalmazta
meg, hogy az előkészület és a tervezés évei után az idei már az
építkezések esztendeje lesz a megyében. Az M76-os még zajló
építkezése mellett a harmadik negyedévre befejeződik ugyanis az
M70-es autóút kétszer kétsávos autópályává történő bővítése, ami
Nagykanizsa térségének is új fejlesztési lendületet adhat.

Még az idén szeretnék elkészíteni a Zalaegerszeg és a szlové-
niai Lendva között újjáépíteni tervezett vasútvonal határig tartó
szakaszának engedélyes és kiviteli terveit. A megye rendelkezé-
sére álló 23 milliárd forint európai uniós forrás vidéki telepü-
léseket érintő infrastrukturális fejlesztései mellett ugyanakkor a
Zalában jelentős szerepet játszó gyógyfürdők Kisfaludy-
programból megvalósuló beruházásait is kiemelte.

Balaicz Zoltán (Fidesz-KDNP), Zalaegerszeg polgármestere
szólt a 13 milliárdos összegből tervezett új logisztikai központ és
konténerterminál beruházásáról, amelyet hamarosan kormány-
határozat erősíthet meg. A Mol zalai finomítója márciusban mint-
egy hárommilliárd forintos bővítést indít, amellyel a gumibi-
tumen-termelést kívánják megnégyszerezni.

Hamarosan átadják a 600 millió forintból megvalósított kor-
szerű, 180 férőhelyes „munkáshotelt”, szeptemberre pedig várha-
tóan elkészül az egykori Balaton Szálló kínai beruházó által el-
végzett korszerűsítése. A belvárosi, egykori Megyei Művelődési
és Ifjúsági Központ épülete helyén pedig négycsillagos konferen-
cia- és üzleti hotel építése kezdődik, a tervek elkészítésére 200
millió forintot kapott a város.

A Modern városok program beruházásai közül a belvárosi
Kvártélyház és a botfai kastélyépület renoválása, valamint az
Alsóerdőre tervezett szabadidős komplexum kivitelezése is
elindulhat ebben az évben. A mintegy 9,5 milliárd forintos
költségűre tervezett új uszoda és strand kivitelezői szerződését
pedig már ezen a héten aláírják, így ennek az építése is rövidesen
indul – jelezte a polgármester. (Forrás: )MTI

Balról Balaicz Zoltán, Vigh László, dr. Sifter Rózsa és dr. Pál
Attila.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

Már minden aktuális beval-
lási információ elérhető a NAV
honlapján, sőt, akik teljes egészé-
ben maguk készítik bevallásukat,
már hozzáférhetnek a 18SZJA
webes kitöltő programhoz.

2019. január 7-étől elérhető
a 18SZJA jelű személyijöve-
delemadó-bevallási felület. Azok,
akik maguk készítik el beval-
lásukat, már használhatják a
webes kitöltő programot is, ami
a www.magyarorszag.hu kor-
mányzati portálon, valamint a
NAV eSZJA oldalán (https://
eszja.nav.gov.hu) érhető el. Az
elkészített bevallások kényel-
mesen, elektronikusan beküld-
hetők az Ügyfélkapun át. A be-
vallást beküldő adózók nagy
része ezt a megoldást válasz-

Elindult az idei eSZJA rendszer
totta tavaly. A NAV felület
természetesen akkor is alkal-
mas a bevallás elkészítésére, ha
valaki nem az Ügyfélkapun
nyújtja be a bevallását. A
nyomtatvány továbbra is kitölt-
hető az Általános Nyomtat-
ványkitöltő Programmal (ÁNYK),
és akár papíron is. A papíralapú
kitöltéshez szükséges üres be-
vallási nyomtatvány és kitöltési
útmutató kinyomtatható a NAV
eSZJA oldaláról, illetve besze-
rezhető a NAV bármely ügyfél-
szolgálatán. Akiknek nem kell
elektronikus kapcsolatot tarta-
niuk a NAV-val, továbbra is be-
küldhetik postán bevallásukat.

A NAV ebben az évben még
több adózónak, a magánsze-
mélyeken túl már az egyéni

vállalkozóknak is készít adó-
bevallási tervezetet a mezőgaz-
dasági őstermelőkhöz és az
áfafizetésre kötelezett magán-
személyekhez hasonlóan. Ne-
kik azonban az adott tevékeny-
ségből származó jövedelem-
mel, illetve az adóhatósági
nyilvántartásokban nem szerep-
lő adatokkal ki kell egészí-
teniük a tervezetet a beküldés
előtt. Az szja-bevallási és be-
fizetési határidő egységesen,
valamennyi adózóra vonat-
kozóan 2019. május 20.

Saját adóbevallási terveze-
tét március 15-től bárki meg-
nézheti az Ügyfélkapun ke-
resztül a www.nav.gov.hu-ról
és a www.magyarorszag.hu-ról
elérhető eSZJA oldalon. Aki

nem használ Ügyfélkaput, már-
cius 18-ig többféle módon is,
adóazonosító jele és születési
dátuma megadásával kérheti a
tervezet postázását: SMS-ben
(06-30/344-4304), a NAV hon-
lapján elérhető web űrlapon,
levélben, formanyomtatványon
(BEVTERVK), telefonon, a
1819-es hívószámon, valamint
az ügyfélszolgálatokon (SMS-ben
ezt a formát kell alkalmazni:
SZJAszóközadóazonosítójelszó
közééééhhnn).

Az szja 1+1 százalékának
felajánlásáról, a korábbi évek-
hez hasonlóan, idén is lehet
rendelkezni elektronikusan és
papíron is.

Forrás: NAV Zala Megyei
Adó- és Vámigazgatósága
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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

FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁS
és HITELKÖZVETÍTŐ IRODA
13 biztosító és 12 bank kínálata egy helyen,

díjmentes ügyintézéssel!
� �lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól kötelező gépjármű

felelősségbiztosítások a legkedvezőbb díjjal teljes körű casco�

utasbiztosítás élet,- baleset,- nyugdíjbiztosítások vállalkozói� � �

vagyon és felelősség biztosítások kárfelvétel ügyintézés�

� � � �Személyi kölcsönök lakáshitelek jelzáloghitelek CSOK
ügyintézés hitelkiváltás gépjármű hitelek kisvállalkozói hitelek� � �

�napelem rendszer értékesítés teljes körű – igény esetén 0%
kamatozású MFB hitel – ügyintézéssel. Villanyszámla: 0 Ft!

Munkatársakat keresünk az alábbi pozíciókba:
napelem rendszer értékesítő hitelközvetítő ingatlanközvetítő� � �

biztosítás közvetítő online hirdetésszervező call center értékesítő� � �

Részletek: www.cashbank.hu / karrier

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •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

Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Önkormányzata az új
esztendő alkalmából 2019 első
pénteki napján újévi fogadásra
és a Zalaegerszeg Innovációs
Díjak átadására kerített sort az
Arany Bárány Szálloda télikert-
jében.

Balaicz Zoltán polgármester
beszédében összegezte a 2018-
as évben történteket. Hallhat-
tunk a város hosszan sorolható
eredményeiről, sikereiről; az
infrastrukturális fejlesztésekről,
a folyamatos beruházások sike-
rességéről, a megújult vállalko-
zásokról, a felújítások eredmé-
nyességéről és a 2018-ban át-
adott létesítmények számának
növekedéséről. Nemcsak a ta-
valyi, hanem az elmúlt évek
közös munkájának köszönhe-
tően Zalaegerszeg dinamikusan
fejlődik. Kiemelte azonban,
hogy az igazi érték a családban,
a kapcsolatokban, a barátság-
ban, a közösségekben, az egész-
ségben, a boldogságban és a
biztonságban rejlik. Zalaeger-
szegen létezik egy összetartó
városépítő közösség, amely ké-
pes közös célokat megfogal-
mazni, és azokért együttesen
tenni. A 2019-es évben is közös

Zalaegerszeg előtt nagy lehetőségek állnak
A megyeszékhely erőssége az összetartó városépítő közösség

gondolkodásra és összefogásra
lesz szükség.

A polgármestert követően
dr. Palkovics László innovációs
és technológiai miniszter lépett
a pódiumhoz. Felsorolta a mi-
nisztérium céljait, amely sze-
rint szeretnék, ha az országot
kreatív magyar emberek, inno-
vatív vállalkozások jellemez-
nék, szeretnék azt, hogy a köz-
lekedési rendszerünk biztonsá-
gos, gyors lenne, és azt is, ha
tiszta, megfizethető biztonsá-
gos energiát tudnánk használni.
Elmondása szerint a 2018-as év
dolgaira pozitívan gondolhatunk
vissza, de az elkövetkezendő
időkben még egy sor feladat
vár ránk, amelyeket közösen
kell végrehajtanunk, hiszen mi
együtt vagyunk Zalaegerszeg.

Hagyományosan az újévi
fogadás alkalmával adták át a
Zalaegerszeg Innovációs Díjat
két vállalkozásnak, amelyek
kiemelkedő, elsősorban újító
tevékenységet folytattak az
elmúlt időszakban. A Zalaeger-
szeg Megyei Jogú Város Kép-
viselő-testülete 2018 december
13-i ülésén döntött arról, hogy
a díjat (Szini Zoltán zalaeger-
szegi képzőművész alkotása) a

MOL Nyrt. Zalai Finomító
Zalaegerszeg Naste Baués a
Kft. részére adományozza.

A díjak átadása után Vigh
László országgyűlési képviselő
mondott pohárköszöntőt. Ki-
emelte, hogy a város mostani

időszakát kivételes fejlődés jel-
lemzi, ami mindannyiunknak
köszönhető és büszkék lehe-
tünk arra, hogy Zalaegerszeg az
egyik legjobban fejlődő megyei
jogú város.

Trojkó Tímea

Az első sorban balról dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott, Ko-
vács Dezső (Naste Bau Kft. ügyvezetője) és felesége, Kovács
Bernadett, Eichinger Attila (MOL Nyrt. területi vezetője), Keszt-
helyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtit-
kár. A hátsó sorban dr. Pál Attila, a megyegyűlés elnöke, Vigh
László, Balaicz Zoltán, dr. Palkovics László és Rigó Csaba, a
Közbeszerzési Hatóság elnöke.
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A hagyomány nem a hamu őr-
zése, hanem a láng továbbadá-
sa. Ennek a lángnak a tovább-
adására kötelezte el magát az
Egervári László Általános Is-
kola második osztályának két
pedagógusa, Paulovicsné Török
Cecília Zsuppánné Béresés
Erika.

A láng továbbadása az ad-
venti koszorú készítésével kez-
dődött. November 30-án dél-
után adventi koszorú készítésre

A hagyomány, amire építeni lehet a jövőt

hívták össze a szülőket és a di-
ákokat. A cél az volt, hogy min-
den család asztalára kerüljön egy
adventi koszorú, ezzel téve sok-
kal meghittebbé a karácsonyvá-
rást. A kezdeményezésből re-
mek hangulatú délután kereke-
dett, ahol minden kisdiák a szü-
lője, nagyszülője segítségével
elkészítette a család számára az
adventi koszorút. A vidám mun-
ka után a diákok megvendé-
gelték szüleiket, nagyszüleiket

mézeskaláccsal és teával. A mé-
zeskalácsot idén is Cili nénivel
közösen készítették a gyerekek.
A nagy érdeklődésre és sikerre
való tekintettel a tanárnénik azt
tervezik, hogy jövőre ismét meg-
rendezik az adventi koszorú ké-
szítő teadélutánt.

A betlehemezés a magyar
paraszti hagyomány egyik leg-
ismertebb és legnépszerűbb nép-
szokása a karácsonyi ünnepkör-
ben. Ezt a pásztorjátékot eleve-
nítették fel a második osztály
tanulói Cili néni és Erika néni
segítségével. Az osztályt két rész-
re osztották, az egervári és a vi-
déki tanulókra, és mindkét cso-
port megtanulta a betlehemes
játékot. A vidéki csoport decem-
ber 14-én adta elő a betleheme-
zést az egervári közösségi ház-
ban, ahol az adventi kézműves
vásár keretében diákok, és he-
lyi fellépők szórakoztatták a kö-
zönséget a vásár ideje alatt. Az
egervári csoport december 16-
án adta elő betlehemes műsorát
a falu főterén, ahol a falu lakói

minden vasárnap egy újabb ad-
venti gyertya gyújtásával közö-
sen várták karácsony eljövetelét.

A betlehemes játéknak azon-
ban itt nem volt vége, a diákok
december 17-én és 18-án tanító
nénijük kíséretében bekopog-
tattak a falu lakóihoz, és a két
nap alatt számtalanszor elhang-
zott a „Szabad-e bejönni ide
betlehemmel” mondat. Az em-
berek örömmel fogadták a diá-
kokat, akik az előadásukért cse-
rébe mézeskalácsot, teát, fi-
nomságokat kaptak.

A két tanító szeretné a bet-
lehemezés hagyományát fel-
éleszteni, ezért azt tervezik, hogy
jövőre még több családhoz el-
jutnak, és közvetítik a kará-
csony üzenetét.

A hagyomány az, amire épí-
teni lehet a jövőt, ahogy előde-
ink is tették. Nagyon fontos,
hogy a felnövekvő nemzedék is
megszeresse, magáénak érezze
értékeinket, hogy ők is tovább-
vihessék azokat.

Sz.M.

Bekopogtattak a falu lakóihoz.

A tavalyi utolsó Könyvtár-
Mozin a magyar népmesék kö-
zül a Pirosmalac című részt néz-
tük meg a gyerekekkel. A kéz-
műves foglalkozáson gurigából
hóembert készítettünk. A diák-
ok nagyon élvezték a barkácso-
lást, és kedvet kaptak a gyertya
elkészítéséhez is.

KönyvtárMozi Egerváron

A karácsony közeledtével
szaloncukorral és édességgel
kedveskedtünk a résztvevők-
nek. Jövőre is minden hó-
napban várlak benneteket a
Könyvtármozin, és köszönöm a
szülők segítségét a progra-
mokon.

B.K.V.

Hóembert készítettek.

Az Egervári Zenebarátok Kó-
rusának mozgalmasra sikere-
dett az év vége. Már december
eleje óta zajlottak a próbák a
közelgő szereplésekre. Az idei év-
ben erősítés is érkezett, hiszen
a is csatla-Lakhegyi Daloskör
kozott. A fellépéseket decem-
ber 23-án vasárnap az egervári
főtéren kezdték, ami után nem
sokat pihenhettek, mivel más-
nap az éjféli misén közremű-
ködtek ünnepi és egyház éne-
keikkel. Ez már 21. éve hagyo-
mány a településen, ami külön-

Rádióközvetítés Egervárról

A kibővült kórust a Mária Rádióban is lehetett hallani.

legessé teszi az ottani éjféli
misét.

A kibővült kórusra azonban
még várt egy esemény, ugyanis
december 30-án a vasárnap dél-
előtti szentmisét élőben közve-
títette a Mária Rádió, és amin
énekeikkel közreműködtek. Már
a mise alatt számos pozitív
visszajelzés érkezett, és a fel-
vételt készítőkkel egyből meg-
állapodás is született, hogy
tavasszal visszatérnek Egervá-
ra, és újra hallható lesz a mise
és ezáltal a kórus az éterben.
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„Karácsonyi ajándék mi
lehet?

Mi az, mi megdobbantja
szívedet?

Gyermekként, a Jézuskára
várva,

Játékot rejtett díszes fa
lába.”

A „Segíts Velem” karácso-
nyi adománygyűjtő akció ke-
retében az Egervári László
Általános Iskola diákjai elhoz-
ták megunt, de még jó minő-
ségű játékaikat dobozba cso-
magolva, hogy örömet szerez-
zenek azoknak a gyerekeknek,
akik számára a játékvásárlás
nem tartozik a mindennapi
élethez. Köszönjük a diákjaink-
nak és szüleiknek, hogy részt
vettek a programban, s így az
adományok által mosolyt csal-
hatunk a nehéz körülmények
között élő gyermekek arcára.

50 ajándék gyűlt össze,
mely a GLS futár segítségével
a Máltai Szeretetszolgálathoz

Az önzetlen segítés öröme

került, s még karácsony előtt a
rászoruló családokhoz juttatták.

A szervezők célja, hogy ka-
rácsonykor az adományok se-
gítségével sok-sok gyermek ar-
cára varázsoljanak mosolyt.

Egyrészt a rászoruló gyerme-
keknek, akik örülnek a felaján-
lott ajándékoknak, másrészt azok-
nak, akik adnak, akik megélhe-
tik az önzetlen segítés örömét.

Sz.M.

Sok gyermeknek okoztak meglepetést.

Nagy izgalomban telt az
adventi időszak . AzEgerváron
adventi naptár minden napra
tartogatott meglepetést a
gyerekeknek. A nagyok a
Templom-téri második gyer-
tyagyújtásra készültek izgatot-
tan egy kis jelenettel, melyet
bátran adtak elő a közön-
ség előtt.

A többi csoport is szorgos-
kodott: kókuszgolyót, mézeska-
lácsot készítettek az ünnep fé-

Ünnepi hangulatban
nyének emelésére. Az ajándé-
kok készítésében is örömüket
lelték, a munkájuk során ér-
ződött a szeretet a családjuk
iránt.

December 18-án érkezett
a Jézuska az Egervári Óvo-
dába. A várakozás ideje alatt a
meghívott vendégeknek és a
kisebb csoportoknak a nagyok
ismét előadták a kis jele-
netet, majd birtokba vették a fa
alatt talált sok ajándékot:
könyvet, játékot, majd önfe-
ledten tevékenykedtek a nap
során.

Domján Károlyné

Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Csaba nem értette, hogy
barátai miért a súlyukkal
voltak elfoglalva karácsony
után. Ő ehetett bármit és bár-
mennyit, a súlya alig válto-
zott. Azonban idén észrevet-
te, valami megváltozott. A ked-
venc nadrágja mintha össze-
ment volna, mert egyre nehe-
zebben tudta begombolni.
Eleinte nem foglalkozott ezzel.

De amikor ironikusan
egyre többen megjegyezték
– újabban hasra gyúrsz? – be
kellett látnia, hogy véget
kell vetni „a bablevest eszek
lekváros buktával” kor-
szaknak.

Csaba a mozgásban látta
a megoldást, de túlzásba
sem akarta vinni. Ezt a gon-
dolatmenetét megerősítette a
tv-ben látott reklám ígérete,
ami egy edzőgép pár perces
használatával csodákat ígért.
Meg is rendelte a gépet. Két
izmos szállító be is cipelte
neki a nappaliba. Az elején
még használta is, de a várt
eredmény elmaradt.

Biztos rossz gépet vá-
lasztottam, – gondolta magá-
ban. A nappalija kezdett már
egy konditeremre hasonlíta-
ni, de újabb és újabb gépet
rendelt. Csabát már régi is-
merősként üdvözölte a két
izmos szállító. Csaba nekik
szegezte a kérdést: ugye
maguk is ezt a gépet hasz-
nálják, vagy mi a titok, mitől
ilyen izmosak?

A két izmos szállító döb-
benten egymásra nézett,
majd az egyikük a már
megrendelt sok gépre nézve
mosolyogva ennyit mondott:

– Tudja Csaba, ezeket a
gépeket nem használni kell,
hanem cipelni….

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Szinte minden napra esett egy meglepetés.

HIRDETÉSÉT feladhatja az
havilapban.Észak-Nyugat Zala

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

Hirde
ssen

nálu
nk !

Mi a titok…

Gyertyagyújtás, Jézuska-várás
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Egervár civil szervezetei –
az közössége, azAlkotó Kezek
Egervári Helytörténeti és Köz-
ségszépítő Egyesület MOFE, a
és az Egervári Polgárőr Egye-
sület – fontosnak tartják a tár-
sadalmi felelősségvállalást, le-
gyen szó idősekről, gyerme-
kekről, hátrányos helyzetűek-
ről, akár a községben, akár a
környék intézményeinél.

Az év végéhez közeledve a
Zala Megyei Gondoskodás Egye-

Összefogással az ünnepek környékén

sített Szociális Intézmény la-
kóinak vittünk adományokat,
cserébe jó hangulatú, megható
vendégváró műsort kaptunk.

A ZTE NKK, valamint a
Segíts, hogy segíthessünk jóté-
konysági akció felhívásához
csatlakoztunk több doboz ado-
mánnyal.

A Zala Megyei Gyermek-
védelmi Központ és Területi
Gyermekvédelmi Szakszolgálat
gyermekotthonaiban, lakásott-

Sokak ünnepét tették szebbé.

honaiban élők ünnepét tettük
szebbé a már hónapok óta
kézzel készített ajándékainkkal.
A kb. 150 db párna, kará-
csonyfadísz, táska pillanatok
alatt megtalálta gazdáját.

Angyaljáratunk utolsó állo-
mása a Pózvai Napraforgó Ott-
hon ellátottjaihoz vitte aján-
dékainkat.

Ezek az események nagyon
fontosak számunkra, hisz a
szépkorúak, a hátrányos hely-

zetűek is szorulnak segítségre
az élet egyes területén. Jól esik,
ha gondolnak rájuk, ezért kö-
telességünknek érezzük, hogy
mi is foglalkozzunk sorstár-
sainkkal, segítsünk ott, ahol
kell.

Minden rendezvényről fel-
töltődve, jó érzéssel, meghatód-
va jöttünk el, hisz munkánk
eredményéről a csillogó sze-
mek mindent elárulnak.

Tóth Ágnes

Az Egervári László Általá-
nos Iskola tanulói minden ün-
nepre remek műsorral szoktak
készülni. Nem volt ez máshogy
a karácsonnyal sem, amire Jó-
násné Kondor Ottília osztályfő-
nök felkészítésével az 5. osz-
tályosok készültek. A diákok
előadásában megelevenedtek a
több mint 2000 éves esemé-
nyek, amit árnyjáték, hangsze-
res előadás, valamint az ének-
kar műsora is színesített. Ezt
követően igaz-Kenessey Tibor
gató megható szavaival emlé-

Iskolások meghitt műsora
keztetett minket az ünnep igazi
jelentőségére, és jó pihenést
kívánt a diákoknak a téli
szünetre.

Az eseménnyel azonban
még nem ért véget az iskolások
szerepe. December 24-én dél-
után az egervári templomban
tartott Jézuskaváráson is meg-
elevenítették Jézus születésé-
nek történetét. A jelenlévők egy
szerény ajándékban is része-
sültek, hogy utána hazaérve a
karácsonyfa alatt várja őket az
igazi meglepetés.

Felelevenítették Jézus születésének történetét.

December 6-án a hagyo-
mányokhoz híven Egervár-
ra is ellátogatott a Mikulás.
Az Egervári Közösségi
Házban ésEcsedi Erzsébet
Ecse-di Csenge Mikulás mű-
sorát tekinthették meg a falu
lakói.

Műsor és ajándék

Az előadás az éves könyv-
tári keretösszegünkből valósult
meg. A gyerekek nagyon ügye-
sek és aktívak voltak. A Mi-
kulásnak sokan készültek vers-
sel, dallal és rajzzal is, amit
mikuláscsomaggal jutalmazott.

B.K.V.

Műsor is várta a résztvevőket.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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Elérhetõségeink:

Telefon:
92/596-936,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

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

Kézműves vásár Egerváron

December 14-én az adventi
kézműves vásár keretében meg-
rendezett süteményversenyre 8
fajta sütemény érkezett 5 vál-
lalkozó kedvű háziasszonytól.
A 4 főből álló zsűri (Kiss
Ödönné Annus néni, Győriné
Németh Krisztina, Varga Ad-
rienn, Gyerkó Gábor) végig-
kóstolta, majd értékelte a süti-
ket, és díjazta az alkotásokat. A
zsűrizés név nélkül, sorszám
alapján zajlott. Az 1. és 2. he-

lyen Győri Józsefné, 3. helyen
Vassné Várkövi Klára sütemé-
nyei szerepeltek. További részt-
vevők a versenyen: Gyöngyvér
Havasi, Rózsáné Varga Eszter,
Seleknéé Kelemen Henriett.

Mindenki értékes díjban része-
sült, amiket a kiállító kézmű-
vesek ajánlottak fel. Délután a
sütemények árusításra kerültek,
aminek a bevételét a faluház
dekorációjára fordítjuk majd. A
vásárlóknak meleg teával és
forralt borral kedveskedtünk.

A délutánt kulturális műsor
színesítette. A 2. osztályosok
műsora kántálással kezdődött,
majd egy betlehemezést láthat-
tunk tőlük (felkészítőjük Pau-
lovicsné Török Cecília Zsup-és
pánné Béres Erika Sebők An-),
namária pedig verssel készült.
Az egervári modern tánccso-
port mindkét műsorszámát meg-
tekinthettük, felkészítőjük Ko-
kas Andrea Együtt Eger-. Az
várért Egyesület tánccsoportjá-
nak előadását láthattuk, és az
általuk készített mézeskalácsfa-
lut is megtekinthették a falu-
házba látogatók. A Lakhegyi
Daloskör előadását is hallhat-
tuk, akik karácsonyi dalokkal

készültek. Utolsó műsorszám-
ként a mű-Napsugár együttes
sora szórakoztatta a gyerekeket
és a felnőtteket.

Az adventi vásáron a falu-
házba látogatók nagyon sokféle
kézműves termék közül válo-
gathattak: mosolyoncok, méz,
mézeskalács, drótékszerek, tex-
tíltermékek, ékszerek, ásvá-
nyok, levendula, horgolt termé-
kek, papírfonással és számos
más technikával készült aján-
dék és dísztárgy. A kézműves
termékek kiállítói: Dolgos Ani-
kó, Nagy Bernadett Mosolyonc
Műhely, Zuggó Zoltán, Béresné
Dormán Ibolya, Vörösné Kata-
lin, Gergelyné Bánfai Márti,
Boldogasszony levendulás, Al-
kotó Kezek csoport. A kiál-
lítókat rétessel, képviselő fánk-
kal, meleg teával és forralt bor-
ral kínáltuk. Reméljük, hogy
sikerül hagyományt teremte-
nünk a rendezvénnyel.

B.K.V.

Sokféle kézműves termék közül válogathattak.
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Ünnepi koncert Egerváron

Egerváron már nyolcadszorra került megrendezésre az ad-
venti koncert, a faluházban pedig negyedik éve hangolódhat-
tunk a színvonalas előadásokkal  az adventi időszakra.

Az Egervári Közösségi Házban a zalaegerszegi Pálóczi Hor-
váth Ádám Zeneiskola hangversenyét hallhattuk. Az adventi
koncerten felléptek a zeneiskola egervári növendékei, szólistái
és kamaraegyüttesei.

B.K.V.

Évek óta hagyomány Vas-
boldogasszony településen a
karácsonyi közös ünneplés,
melyre a település lakosai kö-
zül az idén is sokan eljöttek. Az
Egervári László Általános Is-
kola fellépő tanulóit felké-
szítő pe-Szermjagin Mariann
dagógus köszöntötte a ven-
dégeket, a karácsonyi csengő
meghitt hangjai töltötték be a
faluházat, a gyermekek pedig
betlehemes műsort (képün-

Karácsonyi ünnepség
kön) és zenés fényjátékot ad-
tak elő.

Ezt követően az adventi ko-
szorún a negyedik gyertya meg-
gyújtásakor fellobbanó láng a
Községi Népdalkör Egyesület
áhítatos énekével ragyogott és
hirdette a megváltó születését.

A for-Községi Nyugdíjas Klub
ró teával, forralt borral, bejglivel
várta a vendégeket, és egy közös
beszélgetés zárta az ünnepséget.

Hegyi Erzsébet

A Deák Ferenc Me-
gyei és Városi Könyv-
tár támogatásával 2018.
december 8-án délután
Béresné Dormán Ibo-
lya karácsonyi kézmű-
ves foglalkozás kere-
tében mézeskalács sü-
tés és a díszítés for-
télyaival örvendeztette
meg Vasboldogasszony
lakosait. Köszönet az
édesanyáknak, édesapák-
nak, a nagymamáknak,
hogy gyermekeiket, uno-
káikat elhozták, együtt
tölthettünk pár csodás
órát. A szorgos kis ke-
zek alatt formálódott,
alakult a szépséges mé-

Mézes-kedés és mézes-festés

zeskalács, majd a díszítés adta
meg az alkotás végső örömét
(képünkön).

Köszönjük a Deák Ferenc
Megyei és Városi Könyv-

tárnak a program támogatá-
sát, és Vasboldogasszony ön-
kormányzatának a lehető-
séget.

Hegyi Erzsébet

Az egyesület németországi
kapcsolatainak köszönhetően
jutott hozzá egy kilenc sze-
mélyes kisbuszhoz (képünkön).

Az adomány a bajorországi
Hohenbrunn község polgár-
mesteri hivatalától érkezett.
Mesébe illő körülmények kö-
zött jutottak hozzá a kisbusz-
hoz. Egyik tagjuk külföldön
próbált szerencsét, s az ott kö-
tött barátságok, személyes kap-
csolatok vezettek el az örömteli
eseményhez. Sokáig hinni se
merték, hogy valósággá válhat,
ám december derekán begör-
dült a kisbusz az egyesület
egervári székhelyére. Felavatá-

Nagy öröm a MOFE életében

sára méltó körülmények között,
a negyedik adventi gyertya
meggyújtásakor került sor.

A használt, de jó állapotú
Mercedes kisbuszt január ele-
jén helyezik üzembe, és bizo-
nyosan nagyon jól tudja majd
hasznosítani az egyesület a
közösségi élet összekovácso-
lására. Több intézménytől je-
lezték már, hogy a fogyatékkal
élők számára rendezett kirán-
dulásokhoz is nagy szükség
volna egy kisbuszra, valamint a
rendezvényeik kiszolgálásához,
a fellépő csoportok szállításá-
hoz ugyancsak nagy szolgála-
tot tesz majd a mesebeli ajándék.
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Decemberben 7-én isGősfán
járt a Mikulás, a helyi gyerekek
nagyon várták már, kicsik, na-
gyok egyaránt. A nagyobbak egy
kis Mikulás színdarabbal ked-
veskedtek településünk kisebb
gyermekeinek és a szülőknek. Mi-
kulás színdarabunk címe: Tél-
apó az erdei állatok között. A tör-
ténet arról szólt, hogy az erdei
állatkák (mókus, nyuszi, róka, far-
kas, jegesmedve és sündisznó)
is már nagyon-nagyon várják a
Télapó érkezését. A hóember kö-
rül vidáman táncolnak és éne-
kelnek, közben megzavarja őket
a szél és a fagy érkezése és egy
kicsit megijednek, de a mese-
mondónk rendet tesz. Ezután
boldogan fogadják a várva várt
Mikulást!

December 23-án a Harisnyás
Pipik zenés, vidám műsorukkal
varázsoltak nekünk egy kis ka-
rácsonyi hangulatot.

A karácsonyi műsorunk dec-
ember 24-én szépen eltelt sze-
retetben, békességben. Valóság
a képzelet szárnyán címmel a gős-
fai gyerekek egy szívmelengető
kis pásztorjátékot adtak elő.
Egy tizenéves kamaszfiúról szól
a történet, aki nem hisz a ka-
rácsonyban, csak azokat az em-
bereket látja, akik az ünnep
előtt rohangálnak, hogy mi ol-
csóbb, mit érdemes megvenni.
Ezt a fiút nem is érdekli a ka-
rácsony, csak kapja meg az
ajándékát... A fiú, amikor a bolt-
ba megy elesik, beüti a fejét és
a 2000 évvel ezelőtti világban
ébred fel, ahol találkozik Mári-
ával, Józseffel, a pásztorokkal,
az angyalokkal és a három ki-
rállyal. A történet végére az ő
szíve is meglágyul és megérti,
hogy a szeretet a legfontosabb.

A műsorunk végére az an-
gyalkánk is meghozta a ka-
rácsonyi ajándékot.

Sz.K.E.

Ünnep Gősfán

Az ünnep pillanatai…

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.
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Ha elolvasta,
adja tovább!
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