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Áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!
Rajz: Farkas LászlóRajz: Farkas László

Nemesapáti önkormányzata
november 23-án, délután tartott
idősek napi rendezvényt az is-
kola tornatermében. Az össze-
jövetelen üdvözölték dr. Sel-
meczi Kamill Szeghyháziorvost,
Csaba plébánost, a Zala-Tamás
egerszegi Rendőrkapitányság-
tól körzeti meg-Dévai József
bízottat és az önkormányzati
tagokat.

Mérnyei Sándor, a település
polgármestere szeretettel kö-
szöntött minden vendéget az
önkormányzat nevében. Az
egybegyűlt idős korosztálynak
kívánta, hogy az év minden
napján érezzék a család és tár-
sadalom megbecsülését, és hogy
mennyire szükség van rájuk.

Szépkorúak ünneplése Nemesapátiban
Elmondta, hogy bár a nyugdí-
jasnak nem kell a munkába-
járás fáradalmait megélnie, egy
nyugdíjas mégsem él gond nél-
kül. Felléphetnek anyagi, egész-
ségügyi problémái, vagy a csa-
ládban nem találja a helyét,
esetlegesen az unokák nevelé-
sében vállal túl nagy részt,
avagy az egyedülléttel kell
szembenéznie. A problémák el-
lenére jelentős értékeket köthe-
tünk az időskorhoz. Ez a kor-
osztály megtanulta, hogy min-
dennek rendje és rendelt ideje
van, az élet adta tapasztalatok
bölcsességgé fejlődtek, ezáltal
vannak dolgok, amit csak ők
tudnak. Továbbiakban is vidám
unokákat, egészséget, törődést

kívánt és hogy minden napju-
kat aranyozza be valami, amire
szívesen gondolnak vissza.

Dévai József, körzeti meg-
bízott felhívta a jelenlévők fi-
gyelmét arra, hogy elővigyáza-
tosnak kell lenni a közelgő hi-
deg téli időszakra és ünnepekre
jellemző bűnözési szokásokkal
szemben. Kérte, hogy amennyi-
re lehet, figyeljenek oda egy-
másra, és lehetőség szerint ne
hagyjanak senkit sem egyedül.
Felajánlotta telefonos elérhető-
ségét, amelyen bármikor, prob-
lémáik esetén megkereshetik.

Egyúttal további boldog, szép
napokat és kellemes időtöltést
kívánt az idősek napjára.

A kellemes hangulatban telt
vacsorát megelőzően idősekhez
szóló verseket szavalt Mérnyei
Márta Vackor, a nemesapáti
óvoda tagjai óvodásműsorral
szórakoztatták a megjelenteket.
Néptánc előadással lépett kö-
zönség elé ésLipusz Bendegúz
Tóth Szabolcs tánc előadók,
majd a búcsúszentlászlói Dalos
Pacsirták énekkar előadását
láthatták és hallhatták.

Trojkó Tímea

Mérnyei Sándor polgármester köszöntője.



2 Észak-Nyugat Zala 2019. december

A Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködések című
projekt keretében 2019. november 19-én a Megyeházán rendez-
ték meg a IV. Zala Megyei Felzárkózási Fórumot (EFOP-1.6.3-
17-2017-00004 „Zala Megyei felzárkózás-politikai együttmű-
ködések”).

A tanácskozás elején a változások miatt megüresedett he-
lyekre új tagokat választottak a Fórumba, illetve a munkacso-
portokba.

A Zala Megyei Felzárkózási Fórum elnöke, kö-Györe Edina
szöntötte a résztvevőket. Beszédében kiemelte, hogy a projekt-
ben példás a zalai összefogás és a pályázati lehetőségek kihasz-
nálása. Megvalósulni látszik az a cél, hogy a hátrányos hely-
zetben lévő célcsoportok visszakerüljenek a munka világába. A
színvonalas előadások garanciát adnak arra, hogy a pályázati
célkitűzések megvalósuljanak.

Zimborás Béla, a Zalaegerszegi Önkormányzat Humán-
igazgatási Osztályának osztályvezető-helyettese a szolgáltatási
utak feltérképezéséről, továbbá a megyében lévő szolgáltatások-
hoz való hozzáférés vizsgálatáról számolt be. A korábbi Fó-

IV. Zala Megyei Felzárkózási Fórum
rumon a zalaszentgróti, a keszthelyi és a letenyei járás tapaszta-
latairól esett szó, ezúttal a lenti, a nagykanizsai és a zalaeger-
szegi került terítékre.

Borvári Lili, Petrikeresztúr polgármestere előadásában a
helyi szolgáltatási hiányokról, együttműködési kezdeményezé-
sekről, s a program által elért eredményekről számolt be. Számos
új kezdeményezést említett, amelyekkel a célcsoportokat támo-
gatják, és szólt a megvalósítás eszközeiről, a forrásteremtésről is.

Horváth Tibor, Sármellék polgármestere a településen fel-
mért szolgáltatási hiányosságok ismertetése után a megoldási
javaslatokról és a jó gyakorlatok kidolgozásának folyamatáról
beszélt.

Faragó Zsolt, a Csapi Térségi Általános Iskola, Szakközép-
iskola és Kollégium vezetője a hátrányos helyzetű tanulók okta-
tásáról, valamint az intézményben szerzett tapasztalatokról be-
szélt. Az iskolát 1973-ban alapították alsó tagozattal, hátrányos
helyzetű és veszélyeztetett tanulók felzárkóztatására. 1989-től
már 8 osztályos, majd szakképzési feladatokat is felvállalt. Je-
lenleg Zala, Vas és Somogy megye 48 településéről érkeznek
diákok, tehát regionális feladatokat lát el.

A Fórum előadói. Balról Zimborás Béla, Faragó Zsolt, Györe
Edina, Borvári Lili és Horváth Tibor.

A résztvevők tartalmas előadásokat hallhattak.

Fellobban az adventi ko-
szorún a gyertyaláng. Az
előbb bizonytalan-bátortala-
nul imbolygó tűznyelvecske
egyre erősödő fénnyel hirdeti:
közel a fény ünnepe, a kará-
csony.

A várakozás hosszú, der-
medő hetei immár tovatűnnek,
lelkeink betlehemében meg-
születik a Világosság Gyerme-
ke, a Messiás, a Kisjézus. A
2000 év előtti misztérium év-
ről évre újjászületik kará-
csonykor, bizakodással tölti el
a csüggeteg szíveket. Valami
megmagyarázhatatlan, különös
varázslat történik ilyenkor a
halandóval: a betlehemi já-
szolban szunnyadó kisded ké-
pe minden esztendőben elbájol
bennünket.

Messiás születik
A mindennapok testet-lel-

ket felőrlő hajszája után elér-
kezik végre az a nap, amikor a
keresztény ember, feledve a vá-
rakozás mindig nehéz napjait,
heteit, hónapjait, megmerítke-
zik az ünnep fényzuhatagában,
s megerősödött lélekkel ujjong,
hódol a betlehemi gyermeknek.

Lobog a gyertyaláng a ko-
szorún. A lángocskát ölelő
fénykör egyre tágul, terjeszke-
dik, átível téren és időn, s kép-
zetünkben eljut a 2000 év előt-
ti Betlehemig, hogy ott a Meg-
váltó születését jelző csillag-
ként megálljon egy rongyos
istálló fölött.

Égi ragyogásával hirdeti
mindeneknek égen és földön:
Messiás született.

F.L.
Rajz: Farkas LászlóRajz: Farkas László
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A Majd-Mozgássérültek és Fogyatékkal Élők Egyesülete
nem elfelejtett értékeink címmel immár negyedik alkalommal
rendezett hagyományőrző napot, idén meg-Vasboldogasszony
hívására.

Egy közösségi pályázat kedvezményezettjeiként sikerült vá-
sárolniuk egy káposztaszeletelő gépet munkjuk megkönnyí-
tésére, de a résztvevők közül volt, aki ragaszkodott a hagyo-
mányos szeletelési módszerhez.

Ebben az évben a nudli előkészítésénél, valamint a sod-
rásánál is megismerhettek új technikákat. A férfiak is szívesen
kivették részüket a sodrásból, sőt meglepő, de ők is az otthon-
ról ellesett technikával dolgoztak.

A hagyományőrző nap keretében megismerkedhettek a
kosárfonással, és asztali díszek készítésével egyszerű, hagyo-
mányos alapanyagok felhasználásával. Idős és fiatal teljes
egyetértésben, jókedvűen töltötte a napot, s csatlakoztak a
környékbeliek is.

A nap legemlékezetesebb mozzanata, hogy ésJulika Manci
néni, akik összesen 185 évesek, együtt sulykolták a sózott ká-
posztát a savanyító edényben.

A hagyományőrző nap mindkét eleme – hájas kráfli
készítés és a káposzta elrakás – 2020-ban az Apáczai ÁMK
programjai között szerepel majd.

Majdnem elfelejtett értékeink

Az Egervári Közösségi
Házban a Helyi Identitás és
Kohézió Erősítése Egervár,
Csatár, Lakhegy TOP-5.3.1.-
16-ZA1-2017-00004 pályá-
zatból sikerült megvalósítani
a Márton-napi hagyomány-
őrző délutánt. A résztve-
vőkkel kis üvegekből libás
lámpásokat készítettünk. Majd
a Tarsoly Erdélyi Mezősé-
gért Egyesület Égig érő kö-

Márton-nap Egerváron
pönyeg című bábjátékát néz-
tük meg.

Libás dalokat hallgatva lám-
pás felvonulás következett né-
hány szomszédos utcában. A fa-
luházba visszaérve libás ételek
kóstolója várta a résztvevőket.
A program zárásaként Mészá-
ros T. László Szent Márton kö-
penye című díjnyertes animá-
ciós filmjét láthattuk.

B.K.V.

2019.11.09-én szombaton
Vasboldogasszony Község Ön-
kormányzata Némethnevében
Zsolt polgármester köszöntötte
a nyugdíjas találkozó vendé-
geit. A faluház újra virágokkal
lett feldíszítve, ünnepi asztalok
mellett zsúfolásig megteltek a
székek.

A kulturális műsorban fel-
léptek az Együtt Egervár Egye-
sület Violák tánccsoportja, a vas-
boldogasszonyi általános isko-
lások, a Községi Népdalkör Egye-
sület, a Vasboldogasszonyi Mo-
dern Tánckar és Mercy Erzsi
fokozta a vidám hangulatot.

Az ízletes, finom vacsora, a
sok-sok sütemény, és a kelle-

Fergeteges hangulatú nyugdíjas találkozó
mes italok elfogyasztása után
éjfélig húzták a talpalávalót. A
vendégek izgatottsággal teli
örömmel fogadták a tombola-
húzást, előtte azonban a polgár-
mester köszöntötte a település
legidősebb lakosait, akiknek
ajándékcsomaggal kedveskedett.

Köszönjük a fellépő gyer-
mekeknek, a felnőtteknek, a
meghívott zenészeknek, hogy
emlékezetessé tették Vasbol-
dogasszony nyugdíjasainak a
szombat estéjüket.

Köszönjük a település kép-
viselő-testületének, hogy lehe-
tővé tették az ünnepség létre-
jöttét.

Hegyi Erzsébet

A tánc sem maradhatott el.

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.
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Indítógátlós (IMMOBILIZERES)

autókulcsmásolás az

autótípusok 85 %-ához

kedvezõ áron!

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
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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

November 16-án a falu idő-
sebb tagjainak rendeztek ün-
nepséget a tornate-Egerváron
remben. Az eseményen most is
szép számmal megjelentek az
érintettek, akik először az óvo-
dások általános is-, majd az
kolások műsorát láthatták. Raj-
tuk kívül még ésSelek Réka
Balázs Henriett lépett fel ének-
kel, valamint az Egervári Mo-
dern Tánccsoport Violákés a
Néptánccsoport táncokkal.

A helyi csoportok után Val-
ter Ferenc, a Magyar Állami

A szépkorúakat köszöntötték
Operaház magánénekese követ-
kezett, aki számos operettből
adott elő közismert dalokat. A
műsort követően az önkor-
mányzat egy tál étellel is meg-
vendégelte a jelenlévőket, ami
után zárásként rétest is kóstol-
hatott mindenki. Nem marad-
hatott el a szokásos tombola-
sorsolás, ahol számos nyere-
mény talált gazdára.

Az est hátralevő részében
pedig a zenéé és a táncé volt a
főszerep, idén is ifj. Luif Fe-
renc szolgáltatta a talpalávalót.

Most is szép számmal megjelentek az ünnepeltek.

Kispáli Európai Sporthétidén először kapcsolódott be az ak-
cióba, annak is az önkormányzatok számára meghirdetett rendez-
vénysorozatába. Ennek koordinálását a Magyar Szabadidősport
Szövetség látja el. Az átütő kispáli sikerrel zárult rendezvényről
Böde-Tóth Zsanett, a falu közösségszervezője, az akció ese-
ményszervezője tájékoztatta lapunkat.

– November 28-án a #BeActive Fórumon került sor a díj-
átadásra, ahonnan Kispáli három díjat is elhozott. Egyrészt meg-
nyertük az önkormányzatok versenyét, ugyancsak első helyezést
ért el az eseménysorozatunk fotódokumentálása, az esemény-
szervezők közötti versenyben pedig én nyertem el az úgynevezett
activátor díjat, az indoklás szerint kiemelkedő mozgósítási
munkáért.

– Honnét jött az ötlet, hogy nevezzenek a versenyre?
– Az alapötlet Horváth Zsuzsanna polgármester asszonytól

származik. Közösen állítottuk össze a programtervet, összesen
nyolc eseményt regisztráltunk. Ügyeltünk arra, hogy minden kor-
osztály találjon magának mozgási, sportolási lehetőséget. 3 éves-
től 71 éves korig bezárólag vettek részt a különböző foglal-
kozásokon. Bár a sporthét lezárult, az egészséges életmóddal
összefüggő rendezvényeknek van és lesz folytatása Kispáliban.

Taroltak a kispáliak

Czene Attila, a Magyar Szabadidősport Szövetség elnöke és
Böde-Tóth Zsanett a díjátadón.
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2019. november 19-én a ne-
mesapáti-alsónemesapáti Cser-
tán Sándor Általános Iskola 7.
és 8. osztályos tanulói részt
vettek az Öveges fizikaver-
senyen.

Jól megy a fizika
A csapat (tagjai: Balázs

Dzsenifer, Czuczai Anna, Varga
Karolina, Rónai Kenéz) 3., míg
Burka Flórián Fajt-Ujj Fló-és
rián 2. helyezést értek el.
Felkészítő: tanárnő.Zsidi Erika

A képen Burka Flórián és Fajt-Ujj Flórián.

A Zala Megyei Könyv-
tárellátási Szolgáltató Rendszer
szakmai napot tartott október
28-án.

A hazai könyvtáros szakma
képviselői folyamatosan lépést
tartanak a változó világgal, az
olvasói szokások átalakulásá-
val, önképzésük pedig az olva-
sókat szolgálja. A zalaiaknak
legutóbb módjuk volt eszmét
cserélni az aktuális szakmai
kérdésekről.

A zalai szakmai nap során
átadták az Olvasóinkért díjat,
melyet hagyományosan a Jó-
zsef Attila Városi Könyvtár
Olvasóinkért Könyvtári Alapít-
vány adományoz évente, egy
kiemelkedő szakmai munkát
végző kistelepülési könyvtáros-
nak. Ez alkalommal Krápicz
Lászlóné Alsónemesapáti, könyv-
tárosa vehette át a kitüntetést
kiváló közösségépítő és szerve-
ző munkájáért.

Ha egy mondatban kellene
bemutatnunk: Ő a település
kultúrházának háziasszonya, Al-
sónemesapáti kulturális életé-
nek és a helyi könyvtári ellátás
motorja.

Rendkívül kreatív és szor-
galmas, ezt bizonyítja legjob-
ban az az olvasói létszám és
rengeteg munka, amit a telepü-
lésen munkatársként az évek
során elért, véghez vitt.

Kitüntették Alsónemesapáti könyvtárosát
Aktív szereplője a helyi

közösségépítésben. Alapító tag-
ja a helyi Harangláb Kulturális
és Faluszépítő Egyesületnek,
amely célkitűzés a nevéből
adódóan a település arculatá-
nak, kulturális életének fellen-
dítése és fejlesztése. Ambició-
zus, hiszen képviselőként is sok
éven keresztül segíti építő ja-
vaslataival a testület munkáját.

Alsónemesapáti kulturális
és információgyűjtő központja
a kultúrház, a könyvtár és
benne a könyvtáros, Ili. Eredeti
szakmája fodrász. Dolgozott a
Keresztúri ÁMK-ban admi-
nisztrátorként, könyvelőirodá-
ban, iskolatitkárként, de a könyv-
tárosság áll a legközelebb sze-
mélyiségéhez. 2013. decembe-
rétől Alsónemesapátiban kul-
turális közfoglalkoztatottként,
majd 2015. márciusától főállá-
sú munkatársként vezeti a helyi
könyvtárat. Amikor átvette a
munkakört, 4 olvasó volt. Mun-
kássága alatt 160 felettire nö-
vekedett az olvasók száma és
ez az évek során folyamatosan
gyarapszik. Látszik, hogy szív-
vel, lélekkel dolgozik.

A Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtárral és a helyi
önkormányzattal, iskolával és
óvodával nagyon jó kapcsolatot
ápol. Otthonossá varázsolta és
varázsolja újra a gondjaira

bízott intézményt. Dekorációs
ötleteinek csodájára járnak.
Nincsen olyan rendezvény, kez-
deményezés, amiben ne lenne
jelen az ötletessége, szorgalma.
A könyvtárosság mellett kü-
lönböző szakköröket szervez, a
kulturális rendezvények motor-
ja. A kezdeményezéséhez fűző-
dik többek között az olvasókör
létrehozása, könyvbemutatók
szervezése, a nyári szünidős
olvasóverseny meghirdetése, a
hímző- és kreatív varrószakkör
létrehozása, kosárfonó szakkör,
nyári szabadidőprogramok gyer-
mekeknek. Imádja a játékos

vetélkedők összeállítását és le-
vezénylését.

Alsónemesapáti legfonto-
sabb találkozási pontja a kul-
túrház és benne a könyvtár. Ott
mondják el az emberek a javas-
lataikat, a közös dolgokkal kap-
csolatos igényeiket. A könyv-
tárba látogatók szívesen fordul-
nak hozzá. Türelmesen meg-
hallgatja őket és a lehetőségei-
hez mérten próbál segíteni nekik.

Kiváló szervezőkészségé-
nek, sokoldalúságának köszön-
hetően megkönnyíti a telepü-
lésvezetés munkáját. Gratulá-
lunk a díjhoz!

A fotón Kiss Gábor, a DFMVK igazgatója, Pereszteginé Cziráki
Katalin polgármester, Krápicz Lászlóné (díjazott), Kereki Judit,
Bogár Imre, Dóráné Mészáros Anikó.

Immár 4. alkalommal ren-
deztük meg az alsónemesapáti
óvodában a Márton napi lám-
pás felvonulást.

A rendezvény nyitásaként
Nagy Annamária és Gaál Péter
a gyermekekkel közösen szín-
vonalas, hagyományőrző játé-
kokkal kedveskedtek a vendé-
geknek. A közös tánc után min-

Márton-nap a Maci Óvodában

Zenés-énekes sétát tettek…

denki, kezében a mécsesével
zenés-énekes sétát tett az óvo-
da-iskola épülete körül.

A friss levegőről visszaér-
kezve jól esett mindenkinek a
finom libazsíros kenyér. Kö-
szönik minden szülőnek, nagy-
szülőnek, intézményfenntartó-
nak, hogy ilyen szép létszám-
mal tisztelték meg a rendezvényt!

Fotó: DFMVKFotó: DFMVK
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Eladó egerszegi lakás a belvárosban
Zalaegerszegen, a belvárosban, a Mikes Kelemen utcai 3 emeletes,

blokktéglából épült társasházban 56 m -es ,2
földszinti

tehermentes lakás (2 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, pince, tároló) eladó.
A közelben áruház, gyógyszertár, orvosi rendelő, buszmegálló található.

A közművek (gáz, víz, villany) rendezett állapotban.
Érdeklődni lehet a es30/235-4814-

vagy a es telefonon lehet.30/410-5684-

Zalaegerszeg páterdombi területén két egymás
melletti földterület (1945 m és 1418 m ) eladó. A két2 2

telek közvetlenül a belterület mellett található.
Érdeklődni lehet: 30/378-4465

Eladó telkek Egerszegen

Zalaegerszeg városvezetése
a klímavédelem és az ökováros
program keretében azt a célt
hirdette meg, hogy 2019-2024
között, 5 év alatt 5 ezer új fát
ültetnek a megyeszékhelyen.

– Novemberben összesen
6100 facsemetét ültettünk el
Zalaegerszegen: 5500 darabot a
Parkerdőben, 500 darabot Alsó-
erdőn, 100 darabot pedig az
egyes városrészekben kiemelt
területeken. Mivel a közösség-
teremtés és a tudatformálás is
fontos a környezetvédelem
szempontjából, ezért az ültetés-
ben részt vettek a zalaegerszegi
óvodások és iskolások is, nem
véletlen, hogy éppen annyi fát
rendelt az alapítvány, ahány
érintett zalaegerszegi gyermek
van a helyi intézményekben –
emelte ki pol-Balaicz Zoltán
gármester.

Számos intézmény és vál-
lalkozás jelezte már, hogy csat-
lakozni szeretne a városi prog-
ramhoz (rendőrség, kórház,
egyetemek, Flex, stb.), így a
következő években a faülteté-
sek folytatódnak a megyeszék-
helyen. Mivel az eredeti cél,
vagyis az 5 ezer fa elültetése 5
év alatt, 2024-ig ilyen hamar
teljesült, nem túlzás kijelenteni,
hogy 2024-re akár a 10 ezres
számot is elérhetik.

Balaicz Zoltán lapunknak
részletezte, hogy milyen lépé-
seket határoztak meg a környe-
zetvédelem jegyében. Ezek a
következők:

– Vállaltuk, hogy a klíma-
változás hatásainak kivédése
érdekében önkormányzatunk
2020-ra klímastratégiát dolgoz
ki, melyben tíz évre határozzuk
meg az intézményrendszer ener-
giatakarékos felújítása, vala-

Zalaegerszeg és a klímavédelem
mint új beruházások leghaté-
konyabb és legbiztonságosabb
energiafelhasználása terén el-
érendő célszámokat.

– Csatlakoztunk Nemzetkö-
zi Klímavédelmi Under2 Koalí-
cióhoz. A szövetség tagjai vál-
lalták, hogy 2050-re 80 száza-
lékkal csökkentik az üvegház-
hatást okozó szén-dioxid-kibo-
csátásukat az 1990-es évek ér-
tékeihez képest.

– Jelentős forrásokat fordí-
tunk az egészséges ivóvíz ellá-
tásra és a biztonságos szenny-
víz kezelésre.

– Megvalósul a búslakpusz-
tai hulladéklerakó környezetkí-
mélő megoldással történő bő-
vítése.

– Az északi ipari parkban
napelem park épült.

– 10 milliárd forint pályá-
zati támogatást nyertünk el az
Elena program jegyében a ká-
ros anyag kibocsájtás csök-
kentése céljára 2024-ig.

– Az Elena program kereté-
ben Búslakpusztán újabb há-
rom hektáros napelem parkot
építünk a rekultivált hulladék-
lerakó területén.

– Ugyancsak az Elena prog-
ram keretében 20 önkormány-
zati intézményre napelemeket
helyezünk el, 15 önkormány-
zati intézményen pedig ener-
getikai korszerűsítést hajtunk
végre a káros anyag kibocsájtás
csökkentése érdekében.

– A városban már 17 elektro-
mos töltőt építettünk ki, és továb-
biak is elhelyezésre kerülnek.

– Az önkormányzat és az
önkormányzati cégek elektro-
mos meghajtású gépjárműveket
szereztek be.

– Hosszabb távú célunk,
hogy az állam által irányított

helyi tömegközlekedésben csak
alacsony kibocsátású EURO-
6-os, illetve elektromos, vagy
földgáz/CNG meghajtású bu-
szok közlekedjenek. Ez illesz-
kedik az új állami buszstra-
tégiához is.

– Néhány év alatt 25 km új
kerékpárutat építünk ki hat sza-
kaszon (az első, 6,5 km-es
szakaszt már át is adtuk), hogy
minél többen tudjanak a min-
dennapokban, akár munkahe-
lyekre is kerékpárral közlekedni.

– Folytatjuk a gyermekek
környezettudatos tudatformálá-
sát, a zöld óvoda, ökoiskola,
zöld campus programokat, il-
letve a környezetvédelmi kö-
zösségi akciókat.

– 2020-ban kísérleti jelleg-
gel a Munkácsy Mihály Szak-
gimnáziumban és Szakközépis-
kolában bevezetjük a „PET pa-
lack mentes iskola” programot,

és ha működik, ha beválik, ak-
kor kiterjesztjük a többi zala-
egerszegi iskolára is.

– Ugyancsak 2020-ban ki-
költöztetjük a belvárosból, a
Dísz tér környékéről a Restart
országos sportfesztivált, melyet
Restart Planet néven megújí-
tunk, környezetvédelmi ele-
mekkel bővítünk, és ez lesz az
első műanyag (pohár, tányér,
evőeszköz) mentes zalaeger-
szegi fesztivál.

– A következő években ki-
emelt városi program lesz a
zöldfelületek növelése, és eh-
hez kapcsolódóan hirdettük
meg, hogy 5 év alatt 5 ezer fát
ültetünk. Az eredeti cél a 6100
facsemete elültetésével telje-
sült, de a program folytatódik,
melynek egyébként része a
meglévő fasorok és faállomány
szakmailag átgondolt, üteme-
zett megújítása is.

Már 17 elektromos töltő van a városban.

Észak-Nyugat Zala
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2019. november 30-án, szom-
baton nyugdíjas találkozót szer-
veztek . Ilyenkor min-Gősfán
denki, aki teheti, részt vesz a
tiszteletükre rendezett ünnepsé-
gen. Az elmúlt évekhez képest
jóval kevesebben képviseltették
magukat a rendezvényen, de en-

A szépkorúak köszöntése Gősfán

Bár kevesebben voltak, mint korábban, a hangulatra nem lehe-
tett panasz.

nek ellenére nagyon jó volt a han-
gulat.

Farkas Tiborné polgármes-
ter üdvözlő szavai után kezde-
tét vette a kulturális műsor. Szín-
padra lépett , azBalázs Henriett
egervári táncosok és helybéli
gyerekek. A műsort követően íz-
letes vacsorával vendégelték meg
a szervezők a gősfai szépko-
rúakat. A hagyományokhoz híven
az idei évben is köszöntötték a
jelenlévők közül a legidősebb
hölgyet és úrat. A hangulathoz
a jó zenét biz-Bogdán Sándor
tosította.

Egervár faluközpontjában az
elmúlt hónapokban számos fej-
lesztés történt, ami nagyban
változtatta meg a tér arculatát.
Megújult a központ melletti jár-
da, új játszótér létesült, vala-
mint faültetésre is sor került.
Ezzel azonban nem ért véget a
munkák sora. Nemrég megújul-
hatott a meglévő parkoló, ami
az új szegéllyel és a térkő borí-
tással már kulturáltabb körül-
ményeket biztosít az autósok

Folytatják a csinosítást
számára. Egyelőre 9 autó fér el
a jelenlegi felületen, de az ön-
kormányzatnak már megvan-
nak a tervei a jelenlegi parkoló
bővítésére, valamint új helyen,
egyéb férőhelyek kialakítására,
melyek egy része 2020-ban meg
is fog valósulni.

A főtér kinézetét szintén vál-
toztatni fogja majd az az emlék-
mű, ami hamarosan a helyére
kerül, valamint a játszótér jövő-
beni bővítése is.

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

mxm lakberendezés rovata

Szeretteinket meglepni
egyre nehezebb – gondolta
Elemér. Amikor a karácso-
nyi hangulatot árasztó szu-
permarketet meglátta, görcs-
be rándult a gyomra. Még
mindig nincs semmi ötlete,
hogy mit vegyen nekik. Pe-
dig már tavaly is megfo-
gadta, hogy időben kitalálja.
Elemér legnagyobb problé-
mája, hogy szeretteinek min-
dene megvan. Ami még
hiányzott, azt az elmúlt ka-
rácsonyok alatt már megvette.

Szóba jöhetnek a szük-
ségmegoldások: valami, ami-
ből már van, vagy valami,
aminek semmi értelme. Az
utóbbi szóba se jöhet, ma-
kacsolta meg magát. Majd
készítek nekik valamit!

Elemér egyetlen dolog-
hoz ért a munkáján kívül,
szeret főzni. Néha megszáll-
ja az ihlet, és egy profi chef
módjára főz. De hogy lesz
ebből ajándék?

Gondolataiba mélyedve
dörmögött magában a kony-
hában: A halászlét becso-–
magolni nem lenne túl stíl-
szerű, de a töltött káposz-
tával sem lennék előbbre.
Ekkor megakadt a szeme
egy doboz bonbonon és el-
mosolyodott. Nem volt egy-
szerű bonbont készíteni, de a
végére belejött. Igaz, a cso-
magolás egy kicsit férfiasra
sikeredett, de nem baj. Így
legalább elhiszik, hogy én
csináltam.

A kézzel készült bonbo-
nok láttán, mindenki száján
kiszaladt:

– Húúú ez meg mi?
– Bonbon, kóstold meg!
– Húúú, ez nagyon finom

lett…
mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Húúú, ez meg mi?

2019. november 23-án ke-
rült megrendezésre Kispáliban
az idősek-napi rendezvény.
Mint minden évben, hagyomá-
nyosan ezen a napon vendégül
látta az önkormányzat a tele-
pülés 60 év feletti lakóit. Sze-
rencsére idén is sokan el tudtak
jönni a községháza felújított
nagytermébe, ahol először Hor-
váth Zsuzsanna polgármester
asszony köszöntötte a résztve-
vőket. Kiemelte, hogy a telepü-

Idősek köszöntése Kispáliban
lésen milyen aktív közösség-
ként jelennek meg az idősek,
legyen szó akár nagyrendez-
vényről, kirándulásról vagy
klubdélutánokról. Megköszön-
te, hogy mindig számíthatnak a
segítségükre, támogatásukra.

A kulturális műsort Bot Gá-
bor Debrei Zsuzsannaés örök-
zöld slágerekből és operet-
tekből álló produkciója indítot-
ta, majd a Gála Társastáncklub
Egyesület növendékei tartottak
bemutatót. A vacsora elfo-
gyasztása után házi készítésű
süteményekkel és ajándékcso-
maggal kedveskedtek a meg-
jelenteknek.

Böde-Tóth ZsanettFellépett a Gála Társastáncklub is.

Az Önzetlenül Segítők Paks
Nonprofit Alapítvány és a
MOFE régről jó kapcsolatokat
ápol.

Az Egervári Közösségi Ház
börzéjéből megmaradt, és a
Csetreszkerthez adományozott
dolgokból megpakolták egye-
sületük járművét, s elvitték a
paksi alapítvány részére.

Köszönet minden önzetle-
nül adományozónak a segítsé-
gért az alapítvány és az egye-
sület nevében.

Bíznak benne, hogy sok rá-
szoruló gyermek, felnőtt, idős,
fiatal leli örömét a község lakói
által felajánlott adományokban.

Segítség
Egervárról

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.huElérhetõségeink:

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


