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Az alsónemesapátiak tiltakoznak

Tájékoztató fórumot tartott a NIF Zrt. az M9-rõl

A lakók házaiktól minél messzebb szeretnék látni az M9-es
utat.
A térség gazdaságfejlesztését elõsegítõ, Vasvárt Nagykanizsával összekötõ észak-déli

gyorsforgalmi útvonal tervezése már több mint egy évtizede is felmerült. A magyar

kormány a kiemelt projektek
közé vette a fejlesztést, melyet
Orbán Viktor miniszterelnök
2015. áprilisában Zalaegerszegen tett látogatása során is
bejelentett. A korábbi egyeztetések alkalmával az Alsónemesapátitól távoli terv kialakítása
élvezett elsõbbséget.
Augusztus 15-én kapott
környezetvédelmi engedélyt
az a változat, amely Pethõhenye területein, Alsónemesapáti lakott részétõl 300 méterre, 2 kilométer hosszan zajvédõ fal és erdõsáv telepítése
nélkül szelné át az út a falu
hangulatos völgyét. A lakosok
egyöntetû véleménye, hogy a
dombok között hatékony zajvédelemre nincs lehetõség, az
itteni lakókörnyezet a beszoruló szmogtól és zajtól értéktelenné válna. Az önkormányzat több alkalommal is egyez-

tetést kezdeményezett a fejlesztést lebonyolító Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.vel (NIF). Megkeresésükre egyszer sem kaptak választ, így a
település országgyûlési képviselõjének, Manninger Jenõnek a segítségét kérték, és bírósághoz is fordultak jogorvoslatért. A település keresetét
elfogadták, 2017. februárra tárgyalást tûztek ki, miközben a
NIF Zrt. is egyeztetést kezdeményezett Alsónemesapáti polgármesterével. Ezen egyeztetés során többféle nyomvonal
terve is felmerült és kiderült: a
legolcsóbban megvalósítható
tervet támogatják, amelyben
nem szerepelnek mûtárgyak
(alagút, völgyhíd). A tervezõi
szerzõdés aláírását 2017 áprilisában tervezik, addig a
NIF Zrt. kéri Alsónemesapáti
(Folytatás a 3. oldalon)

Négyesmentes törzsállományból,
25-30 kg-os malacok eladók
Zalaszentivánon
Ár: 650 Ft/kg

Érdeklõdni: 30/478-6485

8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter, Nyár út 1.
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A gyerekeknek minden perce élmény volt
Nagypáliban rendezték az utolsó kistérségi programot
December 3-én Nagypáliban tartották a kistérségi
társulás utolsó rendezvényét, a
minden évben nagy népszerûségnek örvendõ vers-, próza-

és mesemondó versenyt. Idén
is két korcsoportra osztották a
gyerekeket, akik a két helyszínen, összesen százan adták elõ
kedvenc mûvüket. Ezek között

Karácsonyvárás Vasboldogasszonyban

Mazzag Géza polgármester felelevenítette a régi népszokásokat.

Vasboldogasszonyban december 18-án tartották a település karácsonyi ünnepségét,
melyre megtelt a kultúrház. A
fiatalok egy színdarabbal készültek, melyhez a dalkör karácsonyi énekekkel tette meghitté a hangulatot.
– Vágyunk a nyugodt, szeretetben és meghittségben eltelõ napokra. Hiszünk a csodában, amit mi emberek hozhatunk létre és egy dolog kell
hozzá: szeretet! A szeretet erõt
ad, szinte mindenre képes,
erre az érzésre van a legnagyobb szükségünk ebben a
mai felgyorsult és személytelen életben. Nagyobb szükségünk van rá, mint a legdrágább ajándékokra, mert
megmelegíti a szívünket! A

szeretet megédesíti karácsonykor az ünnepi vacsorát és tiszteletet ébreszt a családtagok,
barátok iránt. Kívánom mindenkinek, hogy szeretetben
éljék meg az ünnepeket és az
új év hozzon örömet, boldogságot és egészséget! – mondta
el gondolatait Szermjagin Marianna tanárnõ.
Az önkormányzat nevében
Mazzag Géza polgármester
köszöntötte a megjelenteket,
felelevenítette a régi népszokásokat, valamint az adventi koszorú és a karácsony történeti és kulturális
hátterét, majd kellemes ünnepeket és eredményekben
gazdag új évet kívánt mindenkinek.
-pb-

Kovács Petra a sokak által kedvelt témát, a focit választotta.
– Látszik, hogy a gyerekek
szerepeltek klasszikus és kortárs versek és mesék, de töb- sokat készültek mára, ugyanben választottak olyan tartal- akkor különbözõ szintet hozmút, ami például a hörcsög- tak magukkal. A kisebbeknél
tartásról, a fociról vagy a tévé- inkább a mesék népszerûek és
zési szokásokról szólt. Zala- sok Varró Dániel verset is halszentivánról idén népes csa- lottunk. Számít, hogy ki menypat érkezett, az óvodásokat Po- nyit készült, de még fontozsogárné Pintér Éva kísérte el: sabb, hogy ki hogyan, milyen
– Két csoportból heten jöt- kisugárzással, átéléssel adja elõ
tünk, de nem készültünk rá – mondta Palásti Sándor, aki a
külön, mert bele van építve a nagyobbak korosztályát érfoglalkozásokba és a gyerekek tékelte.
Végül az eredményhirdeis érdeklõdõek. Az ovisok jelentkeznek, hogy szeretnének tést követõen mindenki egy
jönni, aztán felkészítjük õket a élménnyel és egy emlékül
más közönség elõtti szerep- szolgáló olvasmánnyal térhelésre. Többségében ilyenkor tett haza. Az óvodások között a
még nem izgulnak, teljesen pethõhenyei Novák Barnabás
természetesen mondják el a mondta legszebben a verset és
mondókájukat. Az iskolában az alibánfai Németh Jázmin a
már beléjük ivódik a lámpaláz, mesét. Az elsõsök mesemonhogy nem mindegy miként dásában a zalaszentiváni Molszerepelnek. A gyerekeknek nár Kamilla lett a legjobb. A
minden itt töltött perc élmény másodikasoknál a szintén falués nagyon örülnek a tapsnak. jabeli Varga Márk Noel örülHosszú évek alatt azok térnek hetett legjobban, verset a kevissza magabiztos iskolásként, mendollári Szûcs Dávid szaakiket mi óvodásként, alig 3 valta a legszebben. Alsó tagoévesen szerepeltettünk elõször. zatosok között a vers kateA két zsûriben Kiss Gábor góriában a vöcköndi Patyi
könyvtárigazgató, Horváthné Ákos bizonyult a legjobbnak.
Sebestyén Margit, könyvtári A felsõsöknél a zalaszentivácsoportvezetõ, Gyenese Viktó- niak hozták el az elsõ heria tanár, illetve Újvári Ka- lyezéseket: versben Koronczi
talin egykori óvodavezetõ, He- Kristóf, mesében Szakos Dágedûs Erzsébet elõadó, Kocsis niel, prózában Tóth Zsombor
Tamás módszertani referens végzett az élen.
A www.zalatajkiado.hu képés Palásti Sándor gyógypedagógus értékelte a jelentke- galériájában további fotók látzõket és bizony nem volt hatók az eseményrõl.
Pataki Balázs
könnyû dolguk:

Hirdetésszervezõket

A fiatalok egy színdarabbal készültek az ünnepségre.

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Az alsónemesapátiak tiltakoznak

Tájékoztató fórumot tartott a NIF Zrt. az M9-rõl
(Folytatás az 1. oldalról)
önkormányzatát, hogy vonja
vissza a keresetet. A falu vezetõsége nyomatékosította, hogy
nem az M9 ellen van, hanem a
mostani verziót tartják elképzelhetetlennek.
A településen jelenleg is
áthaladnak a SzombathelyNagykanizsa vonalon közlekedõ vonatok, így a szmog már
jelen van a légkörben. A 76-os
fõút közel van, de mégis csendes otthonokba térhetnek haza munka után a falubeliek. A
jelenlegi tervezet szerint Alsónemesapáti fõutcájával párhuzamosan, több lakóháztól pedig már csak méterekre haladna a gyorsforgalmi út, ami a
levegõszennyezés mellett a telkeket is értéktelenné tenné. A
december 8-án tartott közmeghallgatás legtöbb hozzászólást
kiváltó témája volt az M9 új
tervezete. A lakók egyöntetû
véleménye, hogy a nyomvonalat a nyugati domboldal túloldalán távolabb kellene helyezni, így a domborzati adottsá-

gok megfelelõ védelmet nyújtanának a falunak. Többen felvetették, hogy a településen
most is nagy az áthaladó teherforgalom, melynek hatására a házak falai megrepedeztek. Alsónemesapátiban aláírásgyûjtésbe kezdtek és más
települések lakói, civil szervezetek is támogatják elképzeléseiket.
December huszadikára lakossági fórumot szerveztek Alsónemesapátiban, amikor a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (NIF) munkatársa
látogatott el a településre ismertetni az M9-es gyorsforgalmi út falu mellett elhaladó
nyomvonalának kialakítását.
A rendkívüli figyelemmel
kísért rendezvényen a településen élõk mellett a térségbõl
is többen jöttek, s érdeklõdtek
a Vasvárt Nagykanizsával öszszekötõ szakasz megépülése
iránt. A fórumon részt vett öt
környékbeli polgármester is.
Elõször Pereszteginé Cziráki
Katalin, Alsónemesapáti pol-

PÓTSZILVESZTER LENTIBEN
A THERMAL HOTEL BALANCE**** szállodában!
Február 4-én szombaton 19.00 órától 02.00 óráig

Sztárvendég:

Bereczki Zoltán

Zene: Music Fly Band
4 fogásos büfévacsora
(2 fajta elõétel, 2 fajta leves,
4 fajta fõétel, köretek, desszertek),
éjfélkor: malacragu, virsli, lencse
Belépõ: 8 470 Ft /fõ
Érdeklõdni, asztalt foglalni (korlátozott számban)
az alábbi elérhetõségen lehet: 0620/571-0920

Pereszteginé Cziráki Katalin a jelenlegi nyomvonal módosítását kérte Bodó Imrétõl.
gármestere ismertette a telepü- hatóan komoly hatást gyakorló
lés számára kedvezõtlenül ala- köz- és magánprojektek engekult helyzetet. Elmondta, hogy délyezése kizárólag a várha4 nap alatt 1000(!), aláírás tóan jelentõs környezeti hatások értékelése után történhet
gyûlt össze a nyomvonal ellen.
A NIF Zrt. képviseletében meg. Miért nem vizsgálták
Bodó Imre, útfejlesztési igaz- meg a nyomvonalat úgy is,
gatóhelyettes vázolta fel tár- hogy Alsónemesapáti lakókörsaságuk álláspontját, melyben nyezetét a már meglévõ adotttöbb esetben is elhangzott, ságokkal együtt (vasút… stb., 2
hogy zaj- és környezetvédelmi domb közötti visszhang) hoszempontok figyelembe véte- gyan érinti? Az elvégzett elõlével komplexen vizsgálták a zetes számítások milyen szemnyomvonal kialakítását. Ezt kö- pontok figyelembe vételével
vetõen számos észrevétel érke- készültek? Miért nem számítazett a lakosság körébõl, köztük nak a korábbi évek egyezetémegszólaltak a település ko- sei? Gyorsforgalmi út vagy
rábbi polgármesterei, Balaton autóút lesz az M9? (Erre az
Józsefné, valamint dr. Selmeczi Interneten sem találni egyérKamill György háziorvos is. A telmû választ – a szerk.)
Bodó Imre zárásként elfelmerült kérdéseket Bodó Imre fogadta, de válaszaival nem mondta, hogy van lehetõség
igen sikerült megnyugtatnia a módosításra, nyárra új alternatelepülés iránt aggódókat. Az tívákat tudnak ajánlani, de erre
Alsónemesapátitól 300 méter- garanciát nem tudott vállalni a
re kijelölt nyomvonal Pethõ- településnek. Zárásként Pehenye területén halad, így reszteginé Cziráki Katalin a
Deák István polgármester is jelenlegi nyomvonal elvetését
elmondta véleményét a hely- kérte. A korábban vizsgált,
zetrõl. Szintén szót kért az elsõ minden környezõ település
nyomvonalat 22 évvel ezelõtt által elfogadott nyomvonal válkoordináló Hartmann Miklós tozatot (M9-I.) tartják elfogadés a mostani tervezetben érin- hatónak.
A részletekre késõbb visztett több lakos, környéken élõ
is. A fórumon több kérdés is szatérünk!
Pataki Balázs
felmerült. A környezetre vár-

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 • e-mail: zalataj@zelkanet.hu

4

Észak-Nyugat Zala

2016. december

Teltház volt a falu karácsonyi ünnepségén

A néptánccsoport elõadása.
Nagypáliban az idén december 18-án délután tartották meg a „Mindenki karácsonya” és az „Idõsek Napja” hagyományos karácsonyi rendezvényt. Az ünnepi hangulatot
árasztó Közösségi Ház nagyterme zsúfolásig megtelt, az
egybegyûlteket Köcse Tibor
polgármester köszöntötte. Beszédében hangsúlyozta, hogy
milyen nagy jelentõségû a
szeretet ünnepe, a kis közösségek, az emberek összetar-

tása, különösen napjainkban,
amikor annyi tragédia van a
világban, a háborúskodások
miatt naponta többen vesztik
életüket. Az ilyen és hasonló
rendezvények megtartása, a
közös ünneplés, az idõsebb
generáció megbecsülése kiemelten fontos az önkormányzat számára.
Az ünnepi mûsor a falubeli
óvodás és iskolás gyerekek karácsonyi témájú mesejátékával
kezdõdött, majd Ady Endre

„Karácsony” címû versét hallhatta a közönség. Ezt követõen
a Nagypáli Napraforgó Néptánccsoport elõadása csalt mosolyt az arcokra, majd a jó
hangulatot tovább fokozta
Hertelendy Attila és Foki Veronika operett egyvelege, akik a
jelenlévõket is dalra fakasztották. Az elõadást végül a KISZÖV Táncegyüttes két párosának magas színvonalú elõadása
zárta. Az önkormányzat továbbra is fontosnak tartja,
hogy a falu közterei, utcái
mellett az egyes porták is
rendezett képet mutassanak,
ezért az idén is meghirdették a
„Rendezett a környezetem”
címû pályázatot. Az eredményhirdetésre az ünnepi mûsor

után került sor, a nyertes Szakály Adrián lett, aki a díjat a
polgármestertõl vette át. A
már hagyományos kerámia emlékplakett mellé a kert további
szépítéséhez 10 ezer Ft-tal járul hozzá az önkormányzat.
Az est hátralévõ részében a
szépkorúakat többfogásos vacsorával vendégelte meg az
önkormányzat, a sok finomságot a zalaegerszegi Kiskondás
étterem biztosította, a felszolgált italok egy része már
a helyi gyümölcsfeldolgozóban készült. A vacsora után a
jókedvû vendégek még sokáig beszélgettek, nótázgattak, a rendezvény késõ este
ért véget.
(hkzs)

Advent és Jézuska-várás Egerváron

Szenteste délutánján Jézuska-várást tartottak a templomban.
December 10-én nagy si- forró italokkal kedveskedett a
kerû hangversenyt tartott a jelenlévõknek a képviselõzalaegerszegi Pálóczi Horváth testület és segítõik. December
Ádám Zeneiskola az egervári 22-én délután a faluházban
faluházban. Az est során több tartottak karácsonyi kézmûves
olyan növendék is színpadra foglalkozást, ahol a kidíszített
lépett, akik az Egervári László mézeskalácsokat haza is leÁltalános Iskolában tanulnak. hetett vinni.
A hagyományokat folytatva
Ezúton is köszönet illeti a szervezõket és a résztvevõket, vala- szenteste délutánján Jézuskamint a zeneiskolát, akik már 6. várást tartottak a templomban.
Az általános iskola 5. osztályoéve látogattak el a településre.
Advent harmadik vasárnap- sai által elõadott ünnepi játéján ismét benépesült a tele- kot Szermjagin Marianna tapülés központja. Kiss Gábor nította be a gyerekeknek. A
plébános orgonajátéka után az program sokakat érdekelt és
iskolások mûsorát láthatták a mire a gyerekek hazaértek,
fõtérre kilátogatók. A harma- mindenki otthonában megfordik gyertya meggyújtása után dult a Jézuska.
gyg-pb
ismét egy kis harapnivalóval és

www.zalatajkiado.hu

2016. december

5

Észak-Nyugat Zala

Kamera figyeli Nemesapáti „bejáratát”
Közmeghallgatáson értékelték az évet

A közfoglalkoztatottak által megtermelt krumpliból a rászorulóknak is jutott.
Az év végéhez közeledve
minden településen számot
vetnek, összegeznek, amikor
szóba kerülnek az elvégzett
feladatok, jövõbeni tervek is.
Így volt ez Nemesapátiban is,
ahol december közepén közmeghallgatást tartottak. A csekély számú érdeklõdõnek Gáspár Zoltánné polgármester
számolt be az év történéseirõl.
– Az eltervezett fejlesztéseket pályázatokkal lehetett volna megvalósítani, de azok javát
még el sem bírálták, áthúzódtak 2017-re. A második félévben láttuk, hogy nincsenek
elbírálva a beadványok, így a
képviselõ-testület úgy döntött,
hogy egy nagyobb fejlesztést
hajt végre az út, járda és
vízelvezetés kapcsán. Így újult
meg a Fõ és az Árpád utca

közti szakasz járdája és árkolása – emelte ki a településvezetõ, aki hozzátette: bevételeik
fõként a normatívákból tevõdnek össze.
Kisebb fejlesztésként fûtéskorszerûsítés történt az óvodában és az iskolában, melyeket az intézményfenntartó finanszírozott. Több szociális
jellegû pályázat sikerének is
örülhettek
Nemesapátiban,
ezek közül legjelentõsebb a
közfoglalkoztatást megcélzó kiírás. Hosszabb távon 12 fõt, az
Útõr pályázatban 4 fõt, év végétõl pedig 5 fõt foglalkoztattak. Ezeknek a programoknak
is köszönhetõ a település köztereinek rendezettsége és a
dolgozók családjai is jobb
helyzetben élhetnek. Tavasszal
az Élelmiszer Lavina progra-

mon zöldség vetõmagot kapott a település, melyet a közmunkások elvetettek, a termést a rászoruló családok között osztották ki. Jövõre is lesz
vetni való, de a program igazi
hozadéka, hogy többen kedvet
és tanácsokat kaptak otthoni
konyhakertjeik kialakításához.
Egész évben dolgozott kulturális közfoglalkoztatott a településen, mellette a nyári diákmunkán négyen gondoskodtak a gyerekek szabadidejének
beosztásáról.
Az arra rászorulókat támogatták a nyári gyermekétkeztetéssel, valamint decemberben
tûzifát osztottak ki, mellyel a
nagycsaládosokat is támogatták. Pályázati elbírálásra vár az
orvosi rendelõ fejlesztése, orvosi rendelõ építése, a közösségi ház tetõterének beépítése. Elutasították a tornaterem padlózatának cseréjét
megcélzó beadványt. Régi igénye volt a lakosságnak egy
térfigyelõ kamerarendszer létesítése, aminek kiépítése megtörtént, kezdésként hónapok
óta egy kamera figyeli település „bejáratát”. A rendõrség

felügyelete alatt mûködõ rendszer bõvítésére a nyugdíjas
egyesület már gyûjtést is
indított.
A szennyvízcsatorna nyomvonalát korábban már javították, ami újfent megsüllyedt.
Hosszas levelezés és tárgyalás
eredményeképp sikerült a volt
kivitelezõt rávenni az utak
javítására. Új útjelzõ táblákat
helyeztek ki és 2017-ben mindet fényvisszaverõsre cserélik.
A biztonságosabb közlekedés
érdekében a nagy forgalmi
csomópontnak számító Kantakútnál útforgalmi tükröt helyeztek ki. Mindenképp meg
kell említeni a sportcentrum
fejlesztését, mely nem önkormányzati beruházással történt,
de egy kistelepülés életében
mindenképpen kiemelkedõ dolog, hogy ilyen környezetben
rendezhet megyei elsõ osztályú mérkõzéseket.
A településrõl októberben
drónos kamerával rögzített
kisfilm is készült, amit a
www.nemesapati.hu oldalon a
híreknél érhetnek el az érdeklõdõk.
Pataki Balázs

Ünnepi évzárás Nemesapátiban

A Mikulás Gõsfán
Az iskolások betlehemes játékot adtak elõ.

Idén is ellátogatott Gõsfára
a Mikulás. Mielõtt megérkezett
volna, a helyi gyerekek egy kis
mûsort adtak elõ.

Ezt követõen adta át a
Mikulás az önkormányzat
ajándékát a jelenlévõ gyerekeknek.

December 4-én délután Mikulás-napi Ki mit tud?-ot rendeztek Nemesapátiban, amire
a gyerekek énekekkel, versekkel és táncos produkciókkal
készültek. A másodikosok egységes táncot adtak elõ. A kézügyességet igénybe vevõ foglalkozások mellett Mikulástotót is lehetett töltögetni.
Minden gyerek kapott valamit, de igazán akkor örültek,
amikor este az ajándékokkal a
Mikulás is megérkezett. A napot a Kis Hétrét Zenekar mûsora zárta.

A nyugdíjasok idén is összegyûltek a Szállást keres a Szent
család kilencedére, amit ezúttal
is Németh Rózsa szervezésével
imádkoztak végig. A 13-15 fõs
liturgiákra Alsónemesapátiból
is érkeztek, az utolsó alkalom
után pedig mindenki megnézte
az iskolások karácsonyi ünnepségét, melyet december 18-án
rendeztek. Az óvodások és az
iskolások mûsorára sokan jöttek el feltöltõdni, a közönség a
falu fiatal asszonyai által sütött
édességeket is megkóstolhatta.
- pb -
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Munkájukkal szellemi és lelki értéket közvetítenek

A kitüntetettek Balaicz Zoltán polgármesterrel.
Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Közgyûlése 1993-ban
döntött arról, hogy minden
évben
Zalaegerszegért-díjat
adományoz. A díjat olyan magánszemélyeknek, szervezeteknek ítélhetik oda, akik a város
építésében, fejlesztésében és
környezetvédelmében, a város
mûvészeti, kulturális, oktatási
és sportéletében, egészségügyi
és szociális szolgálatában, a
város önkormányzatában vagy
közigazgatásában
példaértékût, maradandót alkottak, tevékenységükkel a város jó hírnevét, presztízsét növelték,
öregbítették. Az elmúlt 23 évben, a mostani díjazottakat is
beleszámolva összesen 198
magánszemély, közöttük 7 külföldi, és 33 szervezet vehetett
át díjat. A 2016. évi díjak odaítélésérõl a közgyûlés november 24-i ülésén döntött. A képviselõ-testület 9 magánszemély
és 1 szervezet tevékenységét
ismerte el Zalaegerszegért-díjjal, melyeket december 16-án
ünnepélyes keretek között a
város dísztermében adtak át.
– Sokan a karácsonyi készülõdésbõl jöttek el ünnepségünkre. Talán már mögöttünk
van az év végi hajtás, amikor

mindenki próbálja teljesíteni a
legfontosabb feladatokat. Ma
hagyományosan összegyûltünk
megköszönni azt a sok munkát, amellyel a díjazottak településünk életét és jövõjét segítették. Igyekszünk példát állítani fiataljaink elé, hogy szorgalommal, fáradtságos, becsületes munkával lehet szellemi
és lelki értéket közvetíteni.
Fontos, hogy legyenek elõttünk olyan életpályák, amik azt
mutatják, hogy a tehetségnek,
a szorgalomnak és a becsületnek megvan a maga jussa,
ami nem az anyagiakban rejlik.
Elengedhetetlen, hogy a felnövekvõ nemzedék ne az érték
nélküli, az adott napnak élõ
szabadosság világában nõjön
fel, hanem egy olyan közösségben, ahol becsülete van a
kitartó munkának. Az idei díjazottak között vannak nem
zalaegerszegiek is, akiknek
külön is köszönetet mondok.
A zalaegerszegi ember nem
elégszik meg azzal, hogy úgy
él, ahogyan tud, hanem azért
dolgozik, hogy úgy élhessen, ahogy szeretne – szólt a
megjelentekhez
köszöntõjében Balaicz Zoltán polgármester.

Faipari szerszámok élezése
Muhelyemben vállalom faipari szerszámok élezését,
egyedi megbeszélés alapján akár házhozszállítással is.
– körfurészek max. o 650 mm-ig (CV, HM)
– gyalukések max. 1000 mm hosszúságig (HSS)
– szalagfurészek
(élezés, hajtogatás, végtelenítés - akár alapanyaggal is, összes fogprofil)
– marókések, marófejek stb.
További információért kérem, az alábbi elérhetoségen keressenek:

Kiss Ferenc, Gellénháza tel.: +36-30/307-5247
e-mail: elezes.zala@gmail.com

A kiemelkedõ teljesítményt
nyújtó honfitársaink munkásságáról kisfilmet láthattak az
ünnepség résztvevõi. A bejátszások családi, munkahelyi
körben mutatták be a tehetségeket nevelõ, közösségét számos alkotással gazdagító grafikus mûvésztanárt, a magyarság hagyományainak megõrzésén munkálkodó, vitézi ranggal bíró városlakót, a színházba
járó közönséget szolgáló szervezõt, a betegeit gyógyító onkológus fõorvost, a lengyelmagyar barátságot éltetõ krosnoi városvezetõt, a zalaegerszegi egyetemi kar létrejöttét elõsegítõ volt rektort, a népzene
elkötelezett prímását, a katedrán, az oktatásszervezésben
maradandót alkotó, generációk sokaságát nevelõ tanárt, a
zalaegerszegi vasúti közlekedés ötletgazdáját és a seregnyi
városi, megyei ünnepet dalaival fennköltté és emlékezetessé tevõ évtizedek óta együvé
tartozó énekkart.
A Zalaegerszegért Díjakat
Balaicz Zoltán polgármester
adta át a kitüntetetteknek.
A 2016-os díjazottak:
– Frimmel Gyula grafikusmûvész, mûvésztanár
– vitéz Harmatos László,
az andráshidai városrész közösségi életének meghatározó
alakja
– Nagy Ferenc, a Hevesi
Sándor Színház szervezési osztályának vezetõje
– Dr. Máhr Károly, onkológus, belgyógyász, a Zala Megyei Szent Rafael Kórház Onkológiai osztályának osztályvezetõ fõorvosa

– Piotr Przytoczki, Zalaegerszeg lengyel testvárosa,
Krosno polgármestere
– Sándorné Dr. habil.
Kriszt Éva, a Budapesti Gazdasági Egyetem intézetvezetõ
fõiskolai tanára, volt rektor
– Schreiner Jenõ népzenész, a Harangláb Népzenei
Együttes vezetõje
– Vajda László nyugalmazott középiskolai igazgató, volt
önkormányzati képviselõ
– Dr. Zajzon Géza mérnök,
a zalaegerszegi vasútfejlesztés
szorgalmazója
– Zalaegerszegi Városi Vegyeskar Egyesület.
A díjazottak nevében Schreiner Jenõ egy kalotaszegi
zsoltár elõadásával, míg a díszterem karzatán helyet foglaló Városi Vegyeskar Gordon
Young Halleluja címû mûvének megszólaltatásával köszönte meg az elismerést. A jövõ
nemzedék reményeit, az elõttük járók példaadásának fontosságát fogalmazta meg Zalavári Gergõ és Zalavári Lola. A
gyermekek által elõadott szövegek is a nemzedékeken átívelõ
közösségépítõ teljesítményeket
ünnepelték, amire a polgármester is utalt, amikor arról szólt,
hogy Zalaegerszegen mindenki megtalálja a jövõjét. „Csak
pénzért és hatalomért élni hiábavaló...” mondta az ifjú Zalavári Gergõ a közönség elõtt
állva. A díjátadási ceremónia
közben a publikum egy kisfilm erejéig kipillanthatott a
Dísz térre is. A bejátszás szintén a megyeszékhelyi nemzedékek jelképes kézfogásának
érzékeltetését szolgálta.

INDULÓ
KÉPZÉSEK
E-00803/2014/A002

TARGONCAVEZETÕ
E-00803/2014/A001

EMELÕGÉP-KEZELÕ
E-00803/2014/A003

FÖLDMUNKAGÉP-KEZELÕ
HATÓSÁGI VIZSGA
TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA

Jelentkezés és regisztráció:
TIT Egyesület, Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Tel./fax: 92/510-159
Mobil: 30/588-1069, 30/477-60-70
E-mail: titzala@t-online.hu
Honlap: www.titzala.hu
Nyilvántartásba vételi szám:
E-000803/2014

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

2016. december
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Élményt ajándékoztak az ünnepekre

mxm lakberendezés rovata

Jótékonysági nap az egervári várban
Manninger Beáta 11. alkalommal szervezte meg saját,
magánemberként útjára indított Légy hasznos! elnevezésû
jótékonysági akcióját, melyben
minden évben más csoport
támogatására buzdít mindenkit. Idén a fogyatékkal élõk és
genetikai
rendellenességgel
születettek számára szervezõdött karácsonyváró délután,
aminek rendhagyó módon az
Egervári Várkastély adott helyet. A december 17-én délután tartott rendezvény házigazdájaként Gyerkó Gábor,
Egervár polgármestere köszöntötte a megjelenteket, majd
várkapitánnyá változva vezette
körbe a gyermekeket és kísérõiket a történelmi falak között. A rendezvényt támogatta
Manninger Jenõ országgyûlési
képviselõ és csatlakozott hozzá Zalaegerszeg polgármestere, Balaicz Zoltán is.
A majd' harminc középsúlyos értelmi fogyatékkal élõ
gyermek a keszthelyi Mandulavirág Otthonból, a Zöldmezõ utcai Általános Iskolából, a
boncodföldei Autista Védõotthonból érkezett. A kezdeményezéshez Gyenesdiástól kezdve Keszthelyen át Zalaegersze-

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Észak-Nyugat Zala
havilapban.
en
Telefon: (92) 596-936;
s
s
e
d
r
i
Fax: (92) 596-937 H nk !
nálu
E-mail:

Fõzni jó!
Vak majom korszak…

Balaicz Zoltánné, Balaicz Zoltán, Manninger Jenõ, Gyerkó
Gábor és Manninger Beáta a rendezvény kezdetekor.
gig többen is csatlakoztak. A
vendégeket hatalmas tortával
lepte meg a hévízi Machiatto
Kávézó, mini koncertet adott a
Brumi Bandi Band és a
Happy Dixieland Band. A zenés délutánon a résztvevõknek
szendviccsel, teával, punccsal
kedveskedtek, a gyerekek mézeskalácsokat díszítettek, majd
egyedi díszekkel közösen „öltöztették” fel a rendezvény
karácsonyfáját.
– Az év minden napján támogatni kellene õket. Októberben láttunk neki a szervezésnek és úgy tudjuk, hogy az
országban elsõként szerveztünk egész délutános kará-

csonyváró programot a fogyatékkal élõknek és a genetikai
rendellenességgel születetteknek. A hagyományaink szerint
idén is civileket szólítottunk
meg: a karácsonyi készülõdés
közepette anyukák, nagymamák sütötték nekünk a süteményeket, amivel számukra is
többet jelent az ünnep. A
rendezvényt a puncskészítéstõl a karácsonyfa felajánlásig
43 civil segítette, akik több
mint ötszáz süteményt sütöttek – foglalta össze Manninger
Beáta, aki elárulta azt is, hogy
az akció 2017-ben is folytatódik.
Pataki Balázs

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

A gyerekeknek nagy élményt jelentett a várlátogatás.

Péter házat épít, mert
nagyobb otthonra lesz szüksége a családnak.
A ház tervezése tovább
tartott, mint gondolta. Nem
akart túl nagy házat, de azt
sem akarta, hogy valaminek
ne legyen elég helye. A
tervek többszöri átgondolása és átvariálása után Péter
úgy gondolta, túl vannak a
nehezén, innen már csak
egy jó kivitelezõre van
szükség.
Csak hát az építés során
mindig volt valami kérdés,
valamit el kellett dönteni.
Majd kiderült, nem sikerült
mindig jól dönteni, mert
erre vagy arra nem gondoltak, amit késõbb viszont
fontosnak tartott a család.
Ezeket a bosszantó helyzeteket megunva Péter felhívott bennünket. Átnéztük a
tervet, helyiségenként berendezési tervet és látványterveket készítettünk. Így
egyértelmûen látszik, mi
lenne a jó megoldás, minek
mekkorának és hol kell lennie. Könnyebb jó döntéseket hozni.
Az anyagokat, színeket
is sokkal könnyebb kiválasztani.
Végre vége a vak majom
korszaknak – jegyezte meg
Péter –, mert az nálunk
nem mûködött.
Mi az a vak majom
korszak?
Állítólag – kezdte el Péter – egy gazdasági szaklap
felkért több menõ brókert
hogy versenyezzenek. Az
gyõz, aki nagyobb nyereséget tud elérni a tõzsdén.
A brókerek nem tudták, de
egyikük egy majom volt. A
majom úgy tudott tõzsdézni, hogy egy falon fent volt
az összes részvény, és azt
vették vagy adták el, amit a
majom a labdájával eltalált.
És így lett a majom a legjobb bróker…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre

8

Észak-Nyugat Zala

2016. december

Programdús hónap Kispáliban
Az adventi idõszakban minden hétvégén szerveztünk Kispáliban olyan programot, melylyel együtt hangolódtunk az ünnepekre. Advent elsõ vasárnapján kézmûves foglalkozás
várta a lakosságot, ahol adventi
asztaldíszt készítettünk.
Idén is ellátogatott a Mikulás a kispáli gyermekekhez,

akik rajzzal, énekkel, verssel
várták. Hosszú volt a Mikulás listája, hiszen minden jó
gyerek szerepelt rajta. Az
ajándékozás után a DFMVK jóvoltából pedig az Aranykapu
Zenekar szórakoztatta a kicsiket.
Következõ hétvégén Törgyekesék felajánlásának köszön-

Növekvõ szociális támogatás
– Az állami szociális normatív támogatás növekedése
kapcsán lehetõsége volt önkormányzatunknak a szociális rendeletünk felülvizsgálására és
módosítására. Emeltük a rendeletünkben szereplõ szociális
támogatások után juttatott támogatások összegét és új elemeket is vezettünk be. Karácsonyi támogatásként 10 ezer
forintot adtunk lakhelyenként
Vasboldogasszonyban – tájékoztatta lapunkat Mazzag Géza polgármester.

A település vezetõje elmondta, hogy 50. házassági évfordulójuk alkalmából kettõ
vasboldogasszonyi párt is köszönthettek. Darók Józsefet és
nejét, valamint Bános Kálmánt és feleségét. Meséltek a
mindennapok eseményeirõl,
élményeirõl, örömökrõl, a családról, de a fél évszázad alatt
jutott keserûségrõl, bánatról
is. Az együtt leélt élethez hozzátartozik a korai házasság és a
sok-sok tolerancia – mondták
tanácsként.

Adventi mûsort rendeztek.

Jó hangulatban zárták az évet.

Boldog új évet!

A Darók- és a Bános-házaspárt is köszöntötte a polgármester.

hetõen az Ifjúsági Egyesület
tagjai felállították és feldíszítették a falu karácsonyfáját. December 16-án adventi mûsorral kedveskedtünk a lakosságnak. Zsikó Zoltán népdalénekes betlehemes dalokkal, az
egervári iskola negyedikesei

pedig Paulovicsné Török Cecilia felkészítésével versekkel és
Jókai Mór: Melyiket a kilenc
közül? címû színdarabjával
kedveskedtek.
Szilveszterkor bállal zártuk
az évet.
hzs

2016. december
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Szépkorúak köszöntése Gõsfán
Mint minden évben, idén
is megtisztelték nyugdíjasaikat, immár huszonharmadik
éve rendezték meg a nyugdíjas
találkozót Gõsfán.
Színvonalas elõadást láthattunk az Egervári László Általános Iskola 4. osztályos tanulóitól. „Melyiket a kilenc közül?” címû elõadást adták elõ,
amelyre Paulovicsné Török Cecília készítette fel õket.
Ezt követõen a KISZÖV
néptáncegyüttestõl láthattunk
két táncot: a kalotaszegit és a
rábaközit. A felkészítõ Vargovics Beáta volt.

Majd a Deák Ferenc Megyei
és Városi Könyvtár támogatásával a Zalaszentmihályi Nótakör lépett fel. Dalaikkal és a
harmonika kísérettel jó hangulatot teremtettek.
Végül Srágli Hajnalka operett elõadása fokozta tovább a
hangulatot.
A mûsort követõen megajándékozták a jelenlévõk
közül a legidõsebb nõi, illetve férfi vendéget. Majd minden hölgy egy szál rózsát
kapott.
Ezután vacsorával vendégelték meg a nyugdíjasokat.

A Zalaszentmihályi Nótakör is mûsort adott.

A diákok elõadása.

Rózsát kapott minden hölgy.

2017-ben is Intertor Austria
szekcionált garázskapuk
Garázskapuját már
94 000 Ft + ÁFA
áron átveheti

Információ, árajánlat:
www.elektromosgarazskapu.hu • 06 30 249 90 92
Intertor Austria
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Ünnepi rendezvények az óvodában
December 6-án érkezett a
Mikulás az Egervári Óvodába.
Az ünnepség elején az iskolások adtak mûsort. Ezt követõen az óvodások köszöntötték
verssel és dalokkal a Mikulást.
Õ ígéretet tett a gyermekeknek, ha jók lesznek és továbbra
is igyekvõk maradnak, jövõre
is ellátogat majd hozzájuk.
December 7-én és 8-án délután a szülõkkel és a gyermekekkel közösen kreatív barkácsolás szerveztünk. A nagycsoportban élénk volt az érdeklõdés, a másik két cso-

portban családias légkörben
töltöttük el a délutánt. Ajtódísz, angyalka, karácsonyfa hajtogatás, karácsonyi meglepetés
készítése volt a tervben, melyet ügyesen el is készítettünk.
Kibontakozhatott a kreativitás
ezen a délutánon. A délután
sikere arra ösztönzött bennünket, hogy máskor is szervezzünk ilyen programot.
Az elsõ adventi gyertyagyújtás Egerváron december
4-én volt, melyen nagycsoportosaink vettek részt. December 20-án tartottuk a karácso-

Zalatáj naponta!

Az óvodások verssel és dalokkal köszöntötték a Mikulást.

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

www.zalatajkiado.hu
A cikkek facebook oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

www.zalalovo.hu/salla-comp

Zalalövõ, Széchenyi u. 6.; tel.: 30/621-31-45; email: salla-comp@zalalovo.hu

Az adventi gyertyagyújtáson nagycsoportosaink vettek részt.

Minõség – Megbízhatóság – Meggyõzõ ár!

nyi ünnepségünket. A nagycsoportosok betlehemi mûsora
után csoportonként a karácsonyfa alatt sok-sok ajándék
várta a kicsiket, mielõtt ragyogó szemekkel lelkesen elmondták karácsonyi verseiket,
dalaikat. Köszönjük a fenn-

Nyitva tartás:

Szerda

16-18-ig

Péntek

16-19-ig
8-13-ig

Szombat

Telefonos hibabejelentés, információ:
minden hétköznap 16-20 óráig: 30/621-31-45

Áruvásárlási hitel kedvezõ
feltételekkel!

Új és használt számítógépek széles választéka!
Számítógép összeállítása alkatrészekbõl, bõvítése – az Ön igénye szerint!

tartó önkormányzatoknak az
Egervári László Általános
Iskoláért Alapítványnak és
Kaposi Richárd helybeli vállalkozónak, hogy ennyi szép
ajándék kerülhetett a karácsonyfa alá.
Bangó Zoltánné

Ajánlott konfiguráció:

www.zalatajkiado.hu

Gigabyte F2A55M-HD2 alaplap, AMD A 6 5400K FM2 CPU,
4 GB DDR3 Ram, 1 Tb WD HDD, LG DVD-RW, 400 W Ház 67.900 Ft
Gigabyte B75-M D3H alaplap, Intel Core i3-3240 3.4 GHz CPU,
8 GB 1600Mhz DDR3 Ram, 1 Tb HDD, LG DVD-RW, 400 W Ház,
ASUS R7 240 2 GB DDR3 VGA 123.990 Ft

Táblagépek, notebookok széles választéka: Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Packard Bell, Samsung!
Pl.: ASUS X540SA-XX047D 15,6"/Intel Celeron N3050/4GB/1TB/
DVD író/fekete notebook
Dell Vostro 3558 15,6"/Intel Core i3-5005U/4GB/128GB/
DVD író/feketenotebook
ASUS X756UQ-T4155D 17,3" FHD/Intel Core i3-7100U/8GB
/1TB/GF 940MX 2GB/DVD író/sötétbarna notebook
Maxcom MM910sárga por- és vízálló mobiltelefon nagy gombokkal
Navon 32" HD ready LED TV

79.799 Ft
119.799 Ft
184.799 Ft
21.799 Ft
67.999 Ft

Szórakoztató és háztartási elektronikai termékek széles választéka

Notebook szervizpont!
Notebook számítógépek javítása!

Használt számítgépek!
Minden héten „õrült ár”-as akció!
Hívjon!

És még sok minden más, minden hónapban új akciókkal!
www.zalalovo.hu/szolgaltato/salla-comp
www.bestbyte.hu
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FEDETT ÉLMÉNYFÜRDÕ LENTIBEN!

Az új élményfürdõben 4 új medence
benne különféle élményelemekkel,
óriáscsúszdával, családi csúszdával,
jacuzzival, nyakzuhanyokkal,
számos álló- és ülõmasszázshellyel,
masszázságyakkal, kisgyermekes medencével
kínál tartalmas felüdülést.

Fürdõbelépõ: 2 790 Ft
Élményfürdõ kiegészítõ jegy: 800 Ft
Élményfürdõ gyermekeknek
(9,99 éves korig, szülõi felügyelettel): INGYENES

109.900 Ft

Tel: 0692/351-320; furdo@lenti.hu; www.lentifurdo.hu

FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTÕ IRODA
• 28 biztosítótársaság képviselete egy helyen!
• Lakás,- kötelezõ gépjármû-, casco, utas,- élet,- baleset,- nyugdíj,
- vállalkozói,- mezõgazdasági és egyéb egyedi biztosítások.
• Lakásbiztosítások már havi 1000 Ft-tól.
• Meglevõ drága biztosítások kedvezõbbre átdolgozása!
• Kötelezõ biztosítás esetén árgarancia a legolcsóbb díjra!
• Személyi kölcsönök, jelzáloghitelek, lakáshitelek, hitelkiváltás,
elõzetes banki költségek nélkül, már minimálbértõl is.

AKCIÓ!
• Lyoness pénzvisszatérítés
új és meglevõ biztosításai után!

• Palackozás

A fõzési díj szeszadóval együtt 1500 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a fõzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsõs rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerû technológiával.
Mert a minõségi, jó, zamatos pálinkához idõ kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!

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
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• Kereskedelmi fõzés
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• Bérfõzés

• Lyoness kedvezménykártyáját
nálunk igényelheti.

C AS

Az akció január 25-ig vagy a készlet erejéig tart. Az árak az áfát tartalmazzák! Az akció csak a zalaegerszegi üzletünkben érvényes!

25% kedvezményt adunk a
kupon felmutatójának
újonnan kötött lakásbiztosításának díjából!

MUNKALEHETÕSÉG LENTIBEN
A THERMAL HOTEL BALANCE**** szállodában!
A szálloda L16 éttermébe

Éttermi Kisegítõ
Várom régi és leendõ megrendelõimet:
Farkas Tibor pálinkafõzõ mester
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

munkatársakat keresünk

Érdeklõdni és jelentkezni az alábbi elérhetõségeken:
Tel: 0620/212-1978; tibor.vesztroczi@balancehotel.hu

