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

December elsején felavatták
Alsónemesapátiban a felújított
orvosi rendelőt és az új védőnői
tanácsadót.

Pereszteginé Cziráki Kata-
lin polgármester az ünnepségen
elmondta, hogy hosszú évek,
évtizedek várakozása után ke-
rülhetett sor a jeles eseményre.
Az ellátás gesztora, Alsóne-
mesapáti Önkormányzata, még
2015-ben ésNemesapátival
Kisbucsával közösen pályázott
a TOP 4.1.1.-15. Egészségügyi
alapellátás infrastrukturális fej-
lesztése című felhívásra. Ennek
keretén belül a 73 millió forin-
tos együttes támogatási összeg-
ből Alsónemesapátiban a 27
millió forintból megújult az
orvosi rendelő épülete, kiala-
kításra került az új védőnői
tanácsadó és mindkét ellátási

Példamutató összefogás
Felavatták Alsónemesapátiban a felújított orvosi rendelőt

terület eszközbeszerzésével va-
lósult meg. A támogatási összeg
magában foglalja a pályázat le-
bonyolításával kapcsolatos elő-
készítéseket, tervezést és me-
nedzsmenttel kapcsolatos ki-
adásokat is. Példamutató az a
munkatársi közösség, amelyben
a kivitelezés megvalósult és a
velük való együttműködés. A
projektmenedzser Fücsök Ni-
koletta, a tervező és műszaki
ellenőr , a kivi-Berta Balázs
telező a helyi Jagasics Dezső
volt. Alsónemesapáti Önkor-
mányzata jelentős saját forrást
is mozgósított ehhez, ami re-
mélhetőleg még hatékonyabbá
teszi az orvos - beteg, valamint
a védőnő és páciensei közötti
ellátást.

Manninger Jenő országgyű-
lési képviselő kiemelte, hogy

a kormány eltökélt szándéka
a falvakban élő emberek
életminőségének javítása, ezt
segítendően egy új támoga-
tási rendszer került elfoga-
dásra.

Dr. Selmeczi Kamill, aki a
három település háziorvosa,
egyben a Falusi Körzeti Orvo-
sok Országos Szövetségének
elnöke, arról is szólt, hogy né-

hány hete ke-Nemesapátiban
rült sor hasonló ünnepségre,
így mindhárom faluban méltó
körülmények között fogadhat-
ják a betegeket. Alsónemesapá-
tiban, a védőnői szolgálat ke-
retében a nőgyógyászati rák-
szűrésre is lehetőség van.

A felújított egészségházat
Szeghy Csaba plébános áldot-
ta meg.

Méltó körülmények között fogadhatják a betegeket.
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„Ne menjetek még haza,
tácoljatok!” – ezekkel a sza-
vakkal bírta maradásra Bertók
Gézáné – a falu legszebb korú
hölgye – november 17-én, szom-
baton késő este a település
hazafelé induló nyugdíjas la-
kosait.

Vasboldogasszony Község
Önkormányzata Né-nevében
meth Zsolt polgármester kö-
szöntötte a nyugdíjas találkozó

Szépkorúak ünnepe Vasboldogasszonyban

vendégeit. A 15 óra 30 perckor
kezdődő -ünnepségre a faluház
ban a virágokkal díszített ün-
nepi asztalok mellett megteltek
a székek.

A kulturális műsort az
Egy -ütt Egervár Egyesület Vio
lák tánccsoportja nyitotta meg,
majd a vasboldogasszonyi álta-
lános iskolások szívhez szóló
versei és a Községi Népdalkör
Egyesület népdalai hatották
meg a nyugdíjasokat. A Vasbol-
dogasszonyi Tánckar lamba-
dájánál az ünnepeltek lába
szinte azonos ütemben mozgott
a táncosokéval.

A murakeresztúri nyugdíjas
klub humoros jelenete hangos
kacagást váltott ki és fokozta a
vidám hangulatot. A körmendi
Horváth Percsák Sándor ze-
nekara kíséretével Kovács Ko-
ko Imre magyarnóta-csokorral
kedveskedett, és visszatapsolás
után ráadással zárta a műsorát.

Az ízletes vacsora, a sok
sütemény és a kellemes italok
elfogyasztása után Pércsi An-
tal zenész húzta a talpalávalót.

A vendégek izgatottsággal
teli örömmel fogadták a tom-

bolahúzást, előtte azonban a
polgármester köszöntötte a falu
legifjabb lakosát, az újszülött
Horvát Olivért, és a jelenlevő
boldog dédszülőket Osbáth
Károlyt Osbáth Károlynétés . A
település legidősebb hölgyét és
urát sem felejtette el, ajándék-
csomaggal kedveskedett a je-
lenlevő Bertók Gézánénak,
Manci néninek és Soós Bá-
lintnak.

Köszönjük a fellépő gyer-
mekeknek, a felnőtteknek, a meg-
h -ívott zenészeknek, hogy emlé
kezetessé tették Vasboldogasz-
szony nyugdíjasainak ünnepét.

Köszönet az egervári Ró-
zsakert étteremnek a finom va-
csoráért, a .-nek,Rutin-tech Kft
Gángóné Dormán Hajnalkának
a tombolatárgyak, Hajas Ra-
mónának az oroszkrém torta
felajánlásért, Szermjagin Ma-

riannak a pedagógusi munká-
ját, a helyi polgárőrségnek,
hogy a nyugdíjasok biztonsá-
gos közlekedését elősegítették.

Köszönjük a település kép-
viselő-testületének, hogy lehe-
tővé tették az ünnepség lét-
rejöttét, továbbá hogy gondos-
kodóan minden aki igényelte–
– nyugdíjast hazaszállítottak a
polgárőrség segítségével.

Hegyi Erzsébet

Megtelt a faluház ünneplőkkel.

Aztán elindult a „vonat”…



HIRDETÉS

32018. november Észak-Nyugat Zala



4 2018. novemberÉszak-Nyugat Zala

Kedélyes hangulatban tar-
tották meg az Idő-Kispáliban
sen Napját. A november 24-én
este megrendezett ünnepségre
ezúttal is nagy számban érkez-
tek a faluházba a helybeli
szépkorúak.

Az Idősek Napja több okból
is alkalmat adott az ünneplésre
– tudtuk meg Horváth Zsu-
zsanna polgármestertől.

– A könyvtár épületének
felújítása a kistelepülési önkor-
mányzatok alacsony összegű
fejlesztésének támogatása ré-
vén valósulhatott meg – ismer-
tette. – A pályázat révén kapott
hétszázötvenezer forint támo-
gatáshoz az önkormányzat egy-
millió hétszázötvenezer forint
önerőt tett hozzá, hogy az ol-
vasóterem, a könyvtárszoba,
valamint az informatikai terem
megújulhasson. Az orvosi ren-
delőnél pedig a vizesblokkok
felújítására, illetőleg bővítésére
is sor kerülhetett, s a váróterem
is új burkolatot, álmennyezetet
és bútorzatot kapott. Erre a cél-

Felújított faluházban ünnepelhettek Kispáliban
ra egymillió ötszázezer forint
támogatást kaptunk, amelyet
vállalkozói felajánlások révén
szintén kiegészíthettünk. A te-
lepülésen székhellyel rendelke-
ző cégek nagylelkűen járultak
hozzá a felmerülő költségek-
hez. Így ez a felújítás mintegy
kétmillió, az előzőekben emlí-
tett munka pedig kettőmillió-
ötszázezer forint értékű beru-
házással valósulhatott meg.
Nyílászárókat cseréltünk, meg-
történt a festés… tehát az idén
elvégzett munkálatokról mint
teljes körű belső felújításról
beszélhetünk. Vigh László kép-
viselő úrral egyeztettük a fenn-
maradó helyiségek felújításá-
nak lehetőségét is, így az el-
következendő időszakban a
nagyterem az orvosi rendelő és
az ügyfélfogadási helyiség is
meg fog újulni – ismertette
Horváth Zsuzsanna a műsort
megelőzően.

Az Idősek Napjára kis mű-
sorral készültek a kispáli gye-
rekek, majd katonadalok és

országgyűlési képviselői kö-
szöntő következett. Az elhang-
zott versek után Zsigó Zoltán
népdalénekes szájából hangzot-
tak fel zalai katonadalok és
tolnai népdalok. A magyar folk-
lór autentikus őrzőjét ismerős-
ként üdvözölhették a helyiek,
hiszen korábban már az együt-
tesével együtt is fellépett Kis-
páli színpadán.

Az ünnepelteket Vigh Lász-
ló országgyűlési képviselő és
Horváth Zsuzsanna polgármes-
ter köszöntötte.

Vigh László beszédében a
falusi ember sajátos gondolko-
dásmódját méltatta, amelyben
nagy jelentőséggel bír az egy-
másra figyelés, a közösség-
teremtés.

– Más a mi miliőnk, s ha
egy ilyen településen egy ilyen
faluházat felújítanak, azt jelen-
ti, hogy a polgármester, a kép-
viselő-testület közösséget akar
létrehozni. Sokkal jobb lesz az
életünk, ha barátságban, szere-
tetben élünk egymással – hang-

súlyozta, s szólt a régi közös-
ségformáló rendezvények, így
például a tollfosztó közös-
ségformáló jelentőségéről.

Horváth Zsuzsanna polgár-
mester köszönetet mondott a
megjelenteknek, akik eljöttek a
rendezvényre. Nagyon jó az
arány, hiszen a hatvankét meg-
hívott közül mintegy negy-
venen megjelentek. Méltatta a
közösségi eseményeken tapasz-
talható aktivitást, amelyeken
rendre nagyon jó arányban kép-
viseltetik magukat a helyi szép-
korúak, aktívan, ki-ki a lehe-
tőségeihez mérten hozzájárulva
a rendezvények sikeréhez.

Már ismerős vendégként ér-
kezett stand upSzép Bence
comedy humorista is, akit a
korábbi sikeres fellépése okán
invitáltak újra. A vendég fel-
lépő a poénjain ezúttal is jókat
derülhettek a kispáli szépko-
rúak. Végezetül az önkormány-
zat vendégül látta és megaján-
dékozta a helyi szépkorúakat.

Kép és szöveg: Farsang Lajos

A kispáli szépkorúakat Vigh László országgyűlési képviselő és
Horváth Zsuzsanna polgármester köszöntötte.

Jól szórakoztak Kispáli lakói a tiszteletükre rendezett ünnep-
ségen.

Első alkalommal tartottunk
Egerváron felnőtteknek szóló
KönyvtárMozit. Az Együtt Eger-
várért Egyesület tagjai a Hyp-
polit, a lakáj című filmet nézték
meg. Az este egy rövid ismer-
tetővel kezdődött. A film után

KönyvtárMozi felnőtteknek

egy kvízt oldottak meg a részt-
vevők.

A jó hangulatú rendezvény-
nek reméljük lesz folytatása. Az
est végén az egyesület tagjai egy
kis megbeszélést is tartottak.

B.K.V.

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

Békés, boldog karácsonyt és új évet!
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Árpád-házi Szent Erzsébet
ünnepén a Szombathelyi Egy-
házmegyei Karitász önkéntesei-
nek munkáját köszönték meg
díszes oklevéllel minap.

A vasi megyeszékhelyen
rendezett ünnepségen részt vett
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei
Közgyűlés alelnöke, aki beszé-
dében többek között arról is szólt,
hogy sokan közönyösen szemlé-
lik a nehéz körülmények között
élő embereket. Felmentést az-
zal adnak maguknak, hogy az ál-
lami ellátórendszerek, az önkor-
mányzatok, az egészségügyi in-
tézmények úgyis megoldják ezek-
nek az embereknek a problé-
máit. Éppen ezért van nagy szük-
ség a karitászosok segítségére,
akik szakszerűen, profi módon
dolgoznak, különböző ötletek-
kel segítenek a rászorulókon.
Ott vannak természeti katasztró-
fák esetén, a szenvedélybete-
geket kivezetik a reménytelen
helyzetből, jótékonysági rendez-
vényeket szerveznek, s számos

Önkéntesek munkáját köszönték meg

más akcióval enyhítenek a rá-
szorultak gondjain. Pácsonyi Im-
re megemlítette, hogy az egyház-
megye zalai részén dinamiku-
san fejlődik a szervezet.

Három zalai karitászos része-
sült Caritas Hungarica díjban: Gál
Dénesné Szamosvári Oli-(Lenti),
vérné dr. Szabó Ilonaés (Letenye).

A plébániai karitászcso-
portok közül két zalai mun-
káját ismerték el; a zalaeger-
szegi ésJéus Szíve plébániát
az 1991-ben meg-Lentiben
alakultét.

A kitüntetetteknek dr. Szé-
kely János megyéspüspök és
Pácsonyi Imre gratulált.

Dr. Székely János és Pácsonyi Imre a lenti csoporttal.

A 2018-as ünnepélyes alap-
kőletétellel vette kezdetét Zala
megye történetének legnagyobb
beruházása, a 170 milliárd fo-
rintos állami beruházással épü-
lő, az M7-es autó-Zalaegerszeget
pályával összekötő, a sármellé-
ki nemzetközi repülőteret is
érintő M76-os kétszer kétsávos
gyorsforgalmi út építése.

A fejlesztés kizárólag álla-
mi, magyar forrásból valósul meg,
nem vesznek hozzá igénybe eu-
rópai uniós támogatást. Sok év-
tizedes álom válik végre valóra,
hiszen a zalai megyeszékhely köz-
lekedési elszigeteltsége, nehéz
megközelítése már régóta ne-
hézséget okoz a személyi köz-
lekedésben, a buszközlekedésben,
és a gazdaságfejlesztés terén is.

A koordinációt a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vég-
zi. Az eredeti terv még a jelen-
legi 76-os út kétsávosítását tar-
talmazta, de közben új lehető-
ségek merültek fel, melyeket a
jövő érdekében felelősen gon-
dolkodóknak figyelembe kellett
venni. Így teljesen új nyomvo-
nalra készültek el a környezet-
védelmi engedélyek, valamint az
engedélyes és a kiviteli tervek.
Ez ugyan időveszteséggel járt,
de megérte. A szempontokat
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg pol-
gármestere sorolja:

– Sehol a világon nem zaj-
lik úgy gyorsforgalmi útfejlesz-
tés, hogy az elkerüljön egy meg-
lévő nemzetközi repülőteret. Za-
la megyében a Zalaegerszeg és
az M7-es autópálya közötti két-
szer kétsávos gyorsforgalmi út
építése nemcsak a megye törté-
netének legnagyobb beruházá-
sa, hanem valószínűsíthető, hogy
a következő évtizedekben sem fog

Zala történetének legnagyobb beruházása

soha ekkora forrás rendelkezés-
re állni, és ekkora útépítési be-
ruházás megvalósulni. Ha te-
hát ebből most kimaradt volna
a repülőtér, az történelmi bűn
lett volna, olyan rövidlátó fej-
lesztés, ami nem törődik a jö-
vővel.

– A sármelléki nemzetközi
repülőtéren a következő idő-
szakban 6,6 milliárd forintos fej-
lesztés valósul meg. A jelenlegi
2,5 km-es kifutópálya 3 km-es-
re bővül, további technológiai

beruházások is megvalósulnak.
Ezzel Magyarországon mind-
össze négy olyan nemzetközi,
valamennyi szabványnak meg-
felelő repülőtér lesz, melyek
minden géptípus fogadására és
felszállására alkalmasak lesz-
nek: Ferihegy, Debrecen, Győr
és Sármellék. Rövidlátó, a jö-
vővel nem törődő álláspont erre
azt mondani, hogy úgyis csak
turistákat szállító gépek száll-
nak le. Igen, most. De ha bele-
gondolunk, hogy mekkora a fej-
lődés a 21. században, milyen új
technológiák jelennek meg a sem-
miből, mi vár ránk a következő
évtizedekben, akkor egy meg-
lévő reptér olyannyira felérté-
kelődik egy-egy térség számá-
ra, ami hatalmas versenyelőnyt
fog jelenteni. Egy új repülőtér
felépítése és felszerelése 120-
130 milliárd forintba kerül je-
lenlegi áron, így a mostani fej-
lesztéssel szintet lépő sármel-
léki nemzetközi repülőtér hatal-
mas gazdasági előny lesz Zala
megye és Zalaegerszeg számá-
ra. Ezt a repülőteret be kellett
kötni a gyorsforgalmi útháló-
zatba, össze kellett kötni Zala-
egerszeggel és az M7-es autó-
pályával. Ha ez elmaradt volna,
az örökre rányomta volna a
bélyeget a megyére.

– Továbbá: az új nyomvonal
sík terepviszonyok mentén halad,
így olcsóbb a beruházás, mint a 76-
os út eredeti szakaszán lett volna.

– Nem csupán gazdaságfej-
lesztési szempontból lesz elő-
nyös ez a nyomvonal Zalaeger-
szeg számára, hanem a megye
turisztika fellendítését is szol-
gálja, hiszen a zalai megye-
székhely mellett Hévíz, Keszt-
hely, Zalakaros és Zalacsány is
nagyon sokat profitál ebből a
nyomvonalból.

– Mivel az új gyorsforgalmi
út fizetős kategóriába fog tar-
tozni, így biztosítani kell alter-
natív, ingyenes útvonalat is. Er-
re a célra a régi 76-os út tökéle-
tesen megfelel majd, az marad
az ingyenes alternatív út, tehát
nem kell újabbról gondoskodni,
vagyis emiatt költségtakaréko-
sabb ez az új nyomvonal.

Az építkezés tehát zajlik, de
ugyancsak fontos az északi és a
nyugati csatlakozás is. Szintén
a Modern Városok Program za-
laegerszegi szerződésében sze-
repel az M8-as úthoz való
kétszer kétsávos gyorsforgalmi
útcsatlakozás terveinek elkészí-
tése, ezt két nyomvonalon (Vas-
vár, Körmend) már szintén vizs-
gálja, tervezi a NIF Zrt. –
mondta Balaicz Zoltán.

A fejlesztés kizárólag állami, magyar forrásból valósul meg.
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25. alkalommal rendeztek ün-
nepséget a nyugdíjasok-gősfai
nak a helyi művelődési házban.

A program idén is bőven
tartogatott zenés, táncos és ver-
ses produkciókat, zalai ízeket
és baráti hangulatot.

Az idei különleges alkalom-
ra még egy ünnepi tortával is
készültek a rendezők, a község
önkormányzata Roz-és a helyi
maring Tánccsoport. Gősfa
polgármester asszonya, Farkas
Tiborné üdvözlő szavai után
vette kezdetét a színes kultu-
rális műsor. Ebben helyi fia-

Jubileumi nyugdíjas találkozó Gősfán
talok prezentáltak egy-egy a
témához illő verset és táncra
perdültek a helyi Rozmaring
Tánccsoport tagjai is. A népies
zene világánál maradva a Vas-
boldogasszonyi Népdalkör is
színpadra lépett és repertoár-
jukban mindenkinek kedves,
jól ismert dalokat adtak elő.
Nem is csoda, ha a dalos kedvű
szépkorúak is dalra fakadtak és
hangos tapssal kísérték a hu-
morral színesített dalcsokrot.

A tartalmas színpadi műsort
Srágli Hajnalka operett dalok-
kal zárta a tőle megszokott köz- vetlen és sziporkázó hangulatú

előadásban.
A település vezetőjétől

megtudhattuk, hogy a meghí-
vottak szép számmal elfogad-
ták a meghívást, így több mint
negyven fő vett részt a délutáni

mulatságon. A zalai ízeken túl
kis ajándékkal is készültek az
ünnepelteknek, így mindenki
egy falinaptárral térhetett haza,
melyet helyben készült fotók
színesítettek.

Gellén Szilárd

Immár 25. alkalommal köszöntötték a szépkorúakat Gősfán.

Kispáliban a Márton-napi
libaünnepet faültetéssel kötöt-
ték össze praktikusan. Novem-
ber 11-én vasárnap délutánra
tervezték a kettős rendezvényt
s mivel gondosan előre elké-
szíttették a gödröket is bele is
fért a délutánba minden. A falu
lakói ezúttal is szép számmal
vettek részt a rendezvényen. A
gyerekek, aktív korúak és idő-
sebbek egyaránt nagy lelkese-

Márton-napi faültetés Kispáliban

déssel vették ki a részüket a
munkából. Előbb elültették a
fákat, majd az Ifjúsági Házban
megülték a libaünnepet.

– Ezt a rendezvényt is sike-
rült összekapcsolnunk egy pá-
lyázattal – mondta lapunknak
Horváth Zsuzsanna polgármes-
ter. – A MOL zöldövezeti prog-
ram keretében kilencven gyü-
mölcsfát, illetve gyümölcsbok-
rot ültettünk el, amelyekkel

ismét gazdagodott Kispáli gyü-
mölcsöskertje. Hagyományos
őshonos, illetve táj-honos ma-
gyar fajtákat telepítettünk: al-
mát, körtét, szilvát, cseresz-
nyét, meggyet, birset, diót,
gesztenyét, tulajdonképpen min-
den, a környékre jellemző gyü-
mölcsfajtát. A húsvéti rozma-
ringot és a batul almát emel-
ném ki, mint tipikusan jellemző
fajtákat, ha az összeset nem is
lehet felsorolni. Bízunk benne,
hogy az első terméseket már
három-öt éven belül megízlel-
hetik Kispáli lakói. Mivel erdő
mellett van az ültetvény, külö-
nösen ügyelni kell a vadakra,
ezért körül is kerítettük a gyü-
mölcsöst. nehogy a szarvasok
megelőzzenek minket… Emel-
lett is sok-sok munka, feladat
vár ránk, míg megízlelhetjük a
termést. Úgy gondolom, jó
kontrasztja ez a kis gyümölcsös
a közeli nagy táblás, mono-
kultúrás művelésnek. A tájképi
jelleget mindenképpen jobban

őrzi ez a gyümölcsös, hiszen a
fákat, kisebb csoportokban ül-
tettük, hogy hasonlítson a
nagymamáink, dédmamáink
kertjeire – ismertette a polgár-
mester.

Sikerült a sörkollektoros
aszalót is üzemképes állapotba
hozni, így jövőre már alkalmas
lesz rá, hogy a faluban meg-
termett gyümölcsökből aszal-
ványt készítsenek. A délutáni
munka végeztével pedig a ke-
mencénél fogott sütéshez-fő-
zéshez a falu népe. A faülte-
tés után a Márton-napi szo-
káshoz híven libát sütöttek ke-
mencében.

– Mi már biztosan nem fo-
gunk éhezni. Hiszen mindazok,
akik eljöttek és megkóstolták a
libatöpörtyűs pogácsát, a liba-
sültet, a tárkonyos ragulevest,
jól fognak lakni egész évben –
fűzte hozzá az estébe nyúló
program eseményeihez Horváth
Zsuzsanna polgármester.

Farsang Lajos

A feladatokból és az ünnepségből ezúttal is kivették a részü-
ket picinyek és felnőttek egyaránt.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Egervár Község Önkormányzata a Nemzetgazdasági
Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Progra-
mok Irányító Hatósága által a Terület- és Település-
fejlesztési Operatív program (TOP) keretén belül kiírt,
„A foglalkoztatás és az életminőség javítása család-
barát, munkába állást segítő intézmények, közszol-
gáltatások fejlesztésével” tárgyú felhívásra benyúj-
tott TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00025 kódszámú pályá-
zattal 52 934 528 Ft 100%-os támogatásban részesült
az Egervári Óvoda fejlesztésére, mini bölcsődei cso-
port létrehozására.

Projektünk célja az Egervári Óvoda infrastruktúra fej-
lesztése és Mini bölcsőde létrehozása, ezzel a település
hosszú távú lakosságmegtartó erejének növelése, a fog-
lalkoztatottság növelése, így fokozva településünk hu-
mán tőkéjét, mely hozzájárulhat a község és a környező
települések fejlődéséhez is. A projekt keretében a helyi
óvoda épületében szeretnénk kialakítani a Mini bölcsődei
ellátást, amelyben 7 db bölcsődei férőhelyet tudunk majd
biztosítani. Fejlesztjük az óvodai nevelést is, tornaszoba
és sószoba kialakítását, valamint eszközfejlesztést is
tervezünk. Megújul az óvoda játszóudvara is, illetve át-
alakítással biztosítjuk a mini bölcsődei ellátáshoz szük-
séges játszóudvar részt.

Megvalósítandó tevékenységek:

Óvoda fejlesztés keretében:
- tornaszoba létrehozása
- sószoba létrehozása
- játszóudvar felújítás óvodához kapcsolódóan
- eszközbeszerzés

Mini bölcsődei rész kialakítása:
- átalakítás
- játszóudvar átalakítás Mini bölcsődei neveléshez
- eszközbeszerzés

A tervezett felújítás az akadálymentesítés feltételeinek és
az energetikai elvárások figyelembevételével került meg-
tervezésre. A kötelezően előírt nyilvánosságot biztosítjuk
a projekt során.
A projekt várható befejezése: 2019.01.15.

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2018.11.09
EGERVÁR KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00025
KISGYERMEK NEVELÉSI INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS
EGERVÁRON

Egervár Község Önkormányzata a Nemzetgazdasági
Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irá-
nyító Hatósága által a Terület- és Településfejlesztési
Operatív program (TOP) keretén belül kiírt „Egészség-
ügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” tárgyú
felhívásra benyújtott TOP-4.1.1-15-ZA1-2016-00013 kód-
számú pályázattal 60 091 801 Ft 100%-os támo-
gatásban részesült.

A projekt célja az Egervári egészségház felújítása, mely
jelenleg nem mindenben felel meg a 21. század követel-
ményeinek, fenntartása gazdaságosan nem megoldható.
Az épület helyt ad a háziorvosi (gyermek és felnőtt),
védőnői és fogászati ellátásoknak egyaránt. Az egész-
ségház ellátása nagy területet fed le, ezzel is mutatva a
felújítás fontosságát. A háziorvosi körzet 4, a fogorvosi
szolgálat 6 és a védőnői körzet 4 községből áll.
A projekt keretében új fűtési rendszerek készülnek, vala-
mint hőszigetelés, megújuló energia (napelemek) és nyí-
lászárók cseréje valósul meg, amely hozzájárul az épület
fenntartási költségeinek csökkenéséhez. A projekt meg-
valósulása során a háziorvosi, fogorvosi valamint védőnő
szolgálatok rendelői fel lesznek újítva, így nem csak a
betegek, de az egészségház dolgozó is egy modern,
minden esztétikai igényeknek megfelelő környezetben
láthatják el a munkájukat. Bútor- és eszközbeszerzésre is
sor kerül, ezzel is elősegítve az ott dolgozok munkáját
valamint kényelmét. A tervezett alapellátási fejlesztés
hozzájárul Egervár népességének megtartásához, az új
orvosi rendelőben minden elérhető lesz, így nem kell
Zalaegerszegre utazni a jobb ellátás miatt, az új eszkö-
zöknek köszönhetően minden adott lesz, hogy 21. szá-
zadnak megfelelő szolgáltatást tudjanak igénybe venni
az itt élők. Az életminőség javul, könnyebben megelőz-
hetők lesznek a betegségek, ezáltal az emberek mun-
kaképessége nő.

A projekt várható befejezése: 2018.12.31

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2018| 11 | 09
EGERVÁR KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

TOP-4.1.1-15-ZA1-2016-00013
EGÉSZSÉGHÁZ FEJLESZTÉSE EGERVÁRON

Közös adventi készülődést
tartottunk az közössé-egervári
gi házban. Az Alkotó Kezek
szervezésében került megren-
dezésre a program. Nagyon so-
kan eljöttek, szinte minden kor-
osztály képviseltette magát a
rendezvényen.

Jó hangulatban készültek az
adventi koszorúk, asztali díszek

Adventi készülődés Egerváron
és kopogtatók. Számos alap-
anyag és dekorációs kellék kö-
zül mindenki kedvére válogat-
hatott, és elkészíthette a saját
ízlésének megfelelő adventi díszt.

Többen ajánlottak fel ága-
kat és kellékeket és szakmai se-
gítségükkel is hozzájárultak az
alkotáshoz.

B.K.V.

Sokan voltak a foglalkozáson.
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Márton-naphoz évszázadok
óta nagyon sok hagyomány,
népszokás kapcsolódik. Már a
honfoglalás előtt is megemlé-
keztek róla őseink. E jeles nap
alkalmából színes programok-
kal készültünk a Csertán Sán-
dor Általános Iskola alsó ta-
gozatosai részére. Délelőtt a
gyerekek együtt készítették el
lámpásaikat az esti felvonu-
láshoz.

A délutáni programkavalká-
dot a Tarsoly Erdélyi Mezősé-
gért Egyesület műsora nyitotta
meg. ésGaál Péter Nagy An-
namária Szent Márton életét
jelenítette meg vásári bábjáté-
kokat idéző, színes előadásával,
melynek főszerepét iskolánk
első osztályos tanulója töltötte
be. A gyerekek érdeklődve,
vidáman követték az esemé-
nyeket, szívesen kapcsolódtak
be az előadásba, lelkesen éne-
keltek, tapsoltak.

Ezután több helyszínen folyt
tovább a program, így minden-
kinek volt rá lehetősége, hogy

Márton-napi vigasságok
elmélyüljön a különböző játé-
kokban, elfoglaltságokban.

Az egyik helyszínen liba
alakú süteményt süthettek a
gyerekek. Egy másikon kipró-
bálhatták, hogyan lehet liba-
tollal írni, a falu idősebb nem-
zedékének tagjai népi játékokat
mutattak a kicsiknek, akik ku-
koricát morzsolhattak, kuko-
ricacsutkából építkezhettek,
összemérhették tudásukat a kü-
lönböző termények felisme-
résében.

Megint máshol liba alakú
mécseseket készíthettek agyag-
ból Nagy Annamária vezeté-
sével. A frissen felújított tor-
naterem egyik sarkában beren-
dezett, rögtönzött fotóműhely-
ben pedig lehetőségük nyílt ar-
ra, hogy népi ruhákban, Ludas
Matyiként, libapásztorlányként
fényképezkedjenek a libás dísz-
letek közt.

A különböző helyszínek
végigjárása után egy fergeteges
hangulatú táncházban gyűltünk
össze, ahol a Gyéres zenekar

húzta a talpalávalót a lelkes
közönségnek. Miután mind-
annyian jól kitáncoltuk magun-
kat, a hagyományokhoz híven
finom, frissen sült libatöpör-
tyűvel, libazsíros, lilahagymás
kenyérrel, és az időközben el-
készült libás süteménnyel csil-
lapíthattuk éhségünket.

A mozgalmas napot lámpás
felvonulás zárta. Bár a szeles
időjárás nem kedvezett nekünk,
a közös séta, a gitárkíséret mel-
lett együtt énekelt dalok, a meg-

annyi apró gyertya fényében
ragyogó szempár felejthe-
tetlenné tette nekünk ezt a szép
napot.

A programok az EFOP -
1.3.9-17-2017-00009 „Karölt-
ve” - Iskolaközpontú helyi
együttműködések Alsónemes-
apátiban és Nemesapátiban pá-
lyázat keretében valósultak meg.

Gergely Judit

Sikere volt a kukorica morzsolásnak.

Fotó: Vargáné Gáspár LíviaFotó: Vargáné Gáspár Lívia

Már is van Csiri-Egerváron
biri torna, ami egy pályázat
keretében ingyenes a résztve-
vőknek. szeretettelRózsás Kata
várja az 1-3 éves gyermekeket,
egy vidám, lendületes, pergő
ritmusú, játékos mozgásfejlesz-
tő foglalkozásra.

A környékbeliek is nyugod-
tan csatlakozhatnak. Az első
foglalkozás november 6-án
(kedden) 10 órakor volt a Kö-
zösségi Házban, ezentúl kéthe-
tente kerül megrendezésre.

A tornán fejlődik a gyerme-
kek figyelme, egyensúlyérzéke,
nagy- és finommozgása, koordi-
nációs készsége, ritmusérzéke,
zenei hallása és társas kapcsolata.

Csiri-biri torna
Egerváron



12 201 .8  novemberÉszak-Nyugat Zala

A Deák
Ferenc Me-
gyei és Váro-
si Könyvtár
szervezésé-
ben író – ol-
vasó találko-
zón vettek
részt Egervá-
ron a 4. és 5.
osztályosok,
és osztályfő-
nökeik, akik
az irodalmat
is tanítják
nekik.

Az olvasás fontossága

A vendégünk volt Holden
Rose (képünkön), akitől a gye-
rekek megtudták, hogy milyen
fontos is az olvasás. Hiszen
fejleszti a képzelőerejüket, a
szókincset és a helyesírást is.
Bemutatta a diákoknak több
könyvét is: A harmadik, A fáraó
jogara, Az ellopott karácsony.
A felolvasott szövegből kérdés-
eket tett fel, aki ügyesen vá-

laszolt könyvjelzőt kapott. Aki
a legtöbb könyvjelzőt gyűjtötte,
és a leggyorsabban válaszolt,
megnyerte az író Hófehér ke-
lepce című könyvét.

Érdemes a www.howard.hu
weboldalra is ellátogatni, ahol
néhány novelláját el is lehet
olvasni. Ha megtetszik, a könyv-
tárból több könyvét is ki lehet
kölcsönözni.

A Zala Megyei Közgyűlés
2018. november 15-i ülésén
adták át ünnepélyesen a köz-
gyűlés által nagy-Szűcs Imre
kanizsai plébánosnak közös-
ségépítő munkája elismerése-
ként odaítélt 2018. évi Zalai
Civil Társadalomért és Nemze-
tiségekért Díjat, melyet a díja-
zott elfoglaltsága miatt nem
tudott átvenni a szeptemberi
megyenapi ünnepségen.

Ezt követően a megyében
érintett tömegközlekedési szol-
gáltatók aktuális működéséről
és fejlesztési terveiről tájéko-
zódott a közgyűlés. Elsőként
Kövesdi Szilárd vezérigazgató
adott tájékoztatást a Győr-
Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.-
ről. Elhangzott, hogy a magyar
államtól kapott megbízás alap-
ján 2011-ben átvett Zala me-
gyét is érintő vasútvonalakon
jelentős fejlesztéseket hajtottak
végre az elmúlt években az ún.

Díjátadás és közlekedés…
„Villamosítási projekt” kereté-
ben, melynek eredményeként
villamos felsővezeték-hálózatot
építettek ki, felújították és
korszerűsítették a vasútállomá-
sokat és megállóhelyeket, pero-
nokat építettek ki, így javítva a
személyközlekedés feltételeit
és biztonságát, valamint gaz-
daságosabb és kisebb környe-
zeti terheléssel járó üzemelte-
tést valósítottak meg. A fejlesz-
tési tervekről szólva elmondta,
hogy jelentős előrelépés történt
idén tavasszal a Zalaszentiván
közelében kialakítandó delta-
vágány ügyében is, mivel alá-
írták a projekt előkészítésének
engedélyezési terveire vonat-
kozó szerződést 2019 nyarára
tervezett befejezéssel.

Szabó Árpád, a MÁV-
START Zrt. technológiai veze-
tője beszélt a cég 190 km-nyi
Zala megyei vonalhálózatáról,
részletesen bemutatva az egyes

szakaszok és állomások techni-
kai adottságait és a vonatokon
elérhető szolgáltatásokat. A
vasúti infrastruktúra fejlesztés-
sel kapcsolatban elmondta,
hogy a zalaszentiváni deltavá-
gány közeljövőben várható ki-
építése mellett a tervek szerint
egy iparvágány-kiágazás is lé-
tesül térségében, amely aPózva
zalaegerszegi északi ipari park,
valamint a kombiterminál vasú-
ti kiszolgálását teszi majd le-
hetővé.

Az Északnyugat-magyaror-
szági Közlekedési Központ Zrt.
működését, megyét érintő tevé-
kenységét, fejlesztési elképze-

léseit személy-Szöllősi József
szállítási igazgató mutatta be a
közgyűlés tagjainak. Elhang-
zott többek közt, hogy a 2015-
ben átadott új autó-keszthelyi
busz pályaudvar mellett TOP
keretből 2018-19-ben teljes
egészében megújul autó-Lenti
busz állomása, valamint előké-
szítés alatt áll egy újHévízen
autóbusz állomás építése. Szót
ejtett továbbá a járművezetőket
érintő ösztönző foglalkoztatási
és bérezési rendszer bevezeté-
séről, ingyenes továbbképzések
és dolgozói juttatások biztosí-
tásáról. (Forrás: Zala Megyei
Közgyűlés)

Balról Pácsonyi Imre, Bene Csaba alelnökök, dr. Pál Attila el-
nök, dr. Mester László főjegyző.
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Mindjárt itt a karácsony.
Amikor még a Jézuska hoz-
za a fát, sokkal több a tenni-
való, jobban oda kell figyel-
ni minden részletre. Ha si-
kerül a lebukást elkerülni, gyer-
mekeink csillogó tekintete ka-
rácsonykor mindenért kár-
pótol.

Balázs barátom is így volt
ezzel. Minden évben sikerült
megszervezni, hogy még a
gyerekek hazaérkezése előtt
a fa is megérkezzen. Azon-
ban most a gyerekek értek
haza hamarabb. A fa viszont
még valahol úton volt.

Most mi legyen? – nézett
Balázsra ijedten felesége, mert
szerették volna a karácsony
varázsát a gyerekeknek minél
tovább fenntartani. Nyugi! –
nyugtatta feleségét, valahogy
majd megoldjuk. A helyzet
nem volt egyszerű. A fenyő-
fát úgy kell a nappali hatal-
mas ablakai előtt hátravinni,
és elrejteni, hogy a gyerekek
ne vegyék észre. Balázs min-
denre elszántan megfogja a
fát, miközben a felesége jelez,
viheti hátra. Balázs komman-
dós módjára lopakodik el a ha-
talmas ablakok előtt a fenyő-
fával. A gyerekek a nappali-
ban mesét néznek, ám egy
pillanatra a kisebbik hátra-
néz. Látja, hogy egy fenyőfa
szalad el az ablak előtt.

Nézzétek, nézzétek!!!
És rohan ki a teraszra az

összes gyerek. Nem lehet őket
megállítani. Hát eddig tar-
tott, most lebuktunk – kesere-
dik el a feleség.

Hajszálon múlott, hogy
Balázzsal már a fa nélkül ta-
lálkoznak a gyerekek. Vala-
mi leírhatatlan lelkesedéssel
újságolják:

– Képzeld apa, az előbb
egy fenyőfa szaladt el az ab-
lak előtt!…

mxm lakberendezés:
Miszori Imre

Amikor a fenyőfa elszaladt

A IV. Tök jó libanapon a
Csertán Sándor Általános Is-
kola diákjai a rétessütés, a lu-
daskása és a libazsír sütésének
rejtelmeivel ismerkedtek a
Bodza-tanyán, majd vetélkedőn
vettek részt a kultúrházban.

Önkormányzatunk Ha-és a
rangláb Egyesület ismét fő-
zőversenyt hirdetett erre az
alkalomra, libás és tökös ételek
kategóriákban. 14 féle étek ér-
kezett, mely feladta a leckét a

Libanap Alsónemesapátiban

A puzzle kirakás pillanatai.

szakavatott zsűrinek. Már szin-
te hagyomány a Márton-napi

délutáni vetélkedő településün-
kön, melyen idén 6 csapat
mérettetett meg. Régi eszközök
felismerése, kukorica morzso-
lás, puzzle kirakása, tökfaragás,
írás libatollal, népdal felisme-
rés és éneklés, a Ludas Matyi
című film szinkronizálása volt
a feladatuk.

A többgenerációs rendez-
vény sok nevetést ígérő pilla-
natokkal jövőre is megrende-
zésre kerül.

Krápicz Lászlóné,
könyvtáros

A helyi szép- és idősko-
rúakat látták vendégül Nemes-
apátiban november közepén. A
több évtizedes múltra vissza-
tekintő ünnepségen idén is
könnyed zenés, táncos és ver-
ses produkciók váltották egy-
mást. Végül házias ízekkel vár-
ták az ünnepelteket, akik estébe
nyúló beszélgetéssel koronáz-
ták meg az alkalmat.

A közismert dalokból álló
operett csokrot ésJurina Beáta
Szilinyi Arnold prezentálta a
nagyérdeműnek. Az előadók
sziporkázó hangulata pillanatok
alatt átragadt a közönségre és
hangos tapssal, énekkel kísér-
ték a produkciót. A előadás
közvetlenségéről árulkodik,
hogy az énekesek többször is
táncba hívtak egy-egy vendé-
get, de az is megesett, hogy a
gyanútlan tudósító is az előadás
részévé vált néhány pillanat
erejéig.

Nemesapáti ifjúsága is meg-
lepetéssel rukkolt ki a jeles
alkalomra, így az ésóvodások
iskolások tánccal és verssel
készültek az ünnepségre. A ki-
csik műsora után néhány gya-
korló nagymama zsebéből elő-

Szépkorúak ünnepe Nemesapátiban

húzta a zsebkendőt, hogy a
meghatottság könnyeitől meg-
szabadítsa szemét.

Az estebéd előtt Gáspár
Zoltánné polgármesterasszony
osztotta meg gondolatait az
ünnepeltekkel. Mint mondta, az
idősek napi ünnepség nagyjá-
ból a hatvanas évek óta ha-
gyomány Nemesapátiban, noha
konkrét emlékei inkább a het-
venes évekből vannak, amikor
is a meghívókat vitte házhoz
még fiatal lányként. A település
vezetője szólt arról is, hogy
milyen nagy ajándék elérni az
időskort és hangsúlyozta, hogy
a korral járó tudás, tapasztalat

felbecsülhetetlen érték, melyre
nagy szükségük van a fiata-
labbaknak.

Bár a rendezvényre nem
tudott eljönni Nemesapáti két
legidősebb polgára, Gelencsér
Imréné, Marika aki 86 éves és
Bohár Lajos bácsi, aki a nyolc-
vanötödiket tapossa, azért né-
hány gondolatban természe-
tesen őket is köszöntötte a
polgármester asszony.

Zárásul so-Aranyosi Ervin
raival zárta beszédét Gáspár
Zoltánné, majd a délután jó
hangulatú beszélgetéssel, múlt-
idézéssel zárult.

Gellén Szilárd

Jurina Beáta és Szilinyi Arnold, operett dalokkal készültek.

HIRDETÉSÉT feladhatja az
havilapban.Észak-Nyugat Zala

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

Hirde
ssen

nálu
nk !
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Horváth Norbert őstermelő
8983 Ormándlak, Ady Endre utca 21.

Tel.: 30/ 237 3949
E-mail: greenparkormandlak freemail.hu@

1500 darabos ültetvényből mintegy 500 választási lehetőséggel kínálom
eladásra,ezüst- és normand fenyőimet

1 méterestől 2 méteresig 2000 forinttól.
(Az ár tartalmazza a csomagolást.)

Előzetes kiválasztásra is van lehetőség és a kért időpontban vágjuk ki,
hogy minél frissebb legyen az ön ünnepi fenyője.

Érdeklődni előzetes telefonos egyeztetéssel, vagy e-mail-en.

Horváth Norbert őstermelő
8983 Ormándlak, Ady Endre utca 21.

Tel.: 30/ 237 3949
E-mail: greenparkormandlak freemail.hu@

Tisztelt meglévő és leendő vásárlóim!

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
felelősségbiztosítás a legkedvezőbb díjjal teljes körű casco utasbiztosítás� �

élet,- baleset,- nyugdíjbiztosítások vállalkozói vagyon és felelősség biztosítások� �

Személyi kölcsönök, lakáshitelek, jelzáloghitelek, CSOK ügyintézés�

Mindenszentek előtt adtuk át
a község felújított ravatalozó-
ját. A hetvenes évekbeli épület

már nem volt alkalmas arra,
hogy méltó módon adjuk meg a
végtisztességet elhunyt szeret-

teinknek. Önkormányzatunk sa-
ját forrásból, közel 5 millió
forintból újította fel az épületet.
Így készülhetett el a korszerű
épület fedett kegyeleti térrel,
ravatalozó helyiséggel. Terve-
ző: . Kivitelező:Frigy Tamás
Jagasics Dezső.

Szeghy Csaba plébános meg-
áldotta az épületet és ima szólt
a temetőben nyugvókért és ez
alkalomból hangzott el a Hon-
foglalás c. dal is az alsónemes-

apáti kultúrcsoport előadá-
sában.

Jövő évben tervezzük a te-
metőparkoló kialakítását, amely-
hez területet is vásárolt az ön-
kormányzat.

Köszönjük valamennyi segí-
tőnek, aki részt vett a mun-
kálatokban. Köszönjük min-
denkinek, aki az áldás és átadás
pillanataiban velünk volt!

Alsónemesapáti
Önkormányzata

Alsónemesapáti felújított ravatalozójának átadása

Saját forrásból újították fel az épületet. keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

Elérhetõségeink:

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

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

2018. november
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Vasboldogasszonyban min-
den csütörtök este énekszó szű-
rődik ki a könyvtár épületéből.
A csengő hangú hölgyek és
urak – nagy örömükre fiatal gyer-
mekek is – évek óta töretlen szor-
galommal próbát tartanak.

Eleinte csak saját örömükre
énekeltek, daloltak, majd 1994-
ben a Vasboldogasszonyban fel-
lépő Nagykutasi Népdalkör biz-
tatására gondoltak arra, hogy
egyesületté alakulnak. Az önkor-
mányzat teljes támogatását élvez-
ve hosszas előkészület és egyez-
tetések után 1998. januárban 16
alapító taggal – akik közül 5 je-
lenleg is énekel és tagja az egye-
sületnek – Községi Népdalkör
Egyesületként kaptak hivatalos
bejegyzést. A szakmai vezetést
Luif Ferenc énektanár látta el
egészen addig, amíg a települé-
sen iskola működött. Eleinte
női karként működtek, majd az
urak is kedvet kaptak a dalolás-
hoz. Szakmailag sokáig segít-
séget kaptak dr. Paragi Jánostól.

24+1 az 25!
Nagyon sokan részt vettek a

szakmai munkájukban, azon-
ban kevesen tudták vállalni az
állandó próbákkal, utazásokkal,
fellépésekkel járó kötöttséget
és lemondást. Erre persze van
ellenpélda is, hiszen – a gene-
rációfolytonosságot biztosítva
– az alapító nagymama, a fia, a
menye és az unokái is tagjai az
egyesületnek és aktívan részt
vesznek a próbák és a fellé-
pések munkáiban.

Az ez év karácsonya és szil-
vesztere között a 24. születés-
napját ünneplő népdalkör na-
gyon sok díjazással, elismerés-
sel büszkélkedhet. A teljesség
igénye nélkül a legfontosabb a
többször megszerzett arany mi-
nősítés mellett az „Arany Pá-
va” díj, amely a Magyar Kó-
rusok, Zenekarok és Népzenei
Együttesek Szövetsége (KÓTA),
az országos hatáskörű kulturá-
lis és művelődési feladatokat
ellátó szakmai szövetség magas
fokú szakmai minősítése. A

Vass Lajos Népzenei Szövetség
„Hagyományos régiók, régiók
hagyomány” című népzenei ver-
senyén 2 alkalommal bejutottak
Kárpát-medencei döntőbe, ahol
„Nívódíjat” értek el. A verseny
felmenő rendszerű. Elődöntő,
középdöntő és döntő a sorrend.

Repertoárjukban fő helyet
foglalnak el a zalai népdalgyűj-
tések. Vajda József és Horváth
Károly gyűjtéseit éneklik elő-
szeretettel a közönség legna-
gyobb örömére. Szívükhöz kö-
zel állnak a katona és bordalok,
kitekingetnek más vidékek, gyűj-
tők dalaira is.

Az utóbbi években többször
is pályáztak, a siker a 2017/
2018-as, majd az idei 2018/
2019-es Csoóri Sándor Alap
pályázatának a megnyerésével
érkezett meg. Így ifj. Horváth
Károly népzenész, népzene ta-
nár szakmai képzéseket és 8
alkalommal előadást tartott,
valamint szakkönyveket, kottá-
kat, CD-ket, fellépő népviselet
ruhákat, és három citerát tudtak
vásárolni.

Legfőbb támogatójuk a he-
lyi önkormányzat. A népdalkör
további tervei között szerepel
az egyesület fiatalítása, a gyer-
mekek minél nagyobb számú
bevonása az éneklésbe. Büsz-
kék arra, hogy egy olyan te-
lepülésen, ahol nincs iskola, 3
kislány (14 év alattiak) aktívan
részt vesz a gyakorlásban, a fel-

lépésekben is, a citerajátékuk
egyre kiforrottabb. Továbbá terv
az 5. Arany Páva szakmai mi-
nősítés megszerzése újabb 2
évre.

A lendületük, az energiájuk
irigylésre méltó, hiszen a nép-
dalok éneklése mellett a népha-
gyományokat is ápolják, a kin-
cseket gyűjtik és őrzik is. A
helytörténeti kiállítás létrehozá-
sa is a nevükhöz fűződik. A
nemzeti ünnepeken, aratóverse-
nyeken, falunapokon, települési
rendezvényeken is állandó fel-
lépők.

A zenei ízlésük gazdag vilá-
gát dicséri, hogy évekig passió-
éneklésben is részt vettek, a
szakrális ünnepeken – szobor
és temető szentelés, mindenki
keresztje avatás – hittel, tiszte-
lettel és méltósággal adják elő
dalaikat.

A negyedszázados évfor-
dulóra már elkezdte az egye-
sület és az önkormányzat is az
előkészületeket, persze még
csak tervezés szintjén. Remé-
nyeink szerint ez tartalmaz egy
kiállítást is, ami bemutatja a
rengeteg elismerést – díjak,
serlegek, ajándékok, oklevelek
– és legalább egy előadói estet is.

Az alábbi elérhetőségen meg-
található az egyesülettel kap-
csolatban sok fotó:

https://www.facebook.com/
egyesulet.kozseginepdalkor.5

Hegyi Erzsébet

Véget ért az őszi szezon a me-
gyei labdarúgó-bajnokság III.
osztály Északi-csoportjában,
ahol az a 14 csa-Egervári TE
patos mezőnyben jelenleg az 5.
helyen áll, megelőzve a szom-
szédos ésVasboldogasszonyt
Lakhegyet. Nyolc győztes, négy
vesztes és egy döntetlen mér-
kőzés az őszi mérleg, s a ne-
gyedik legjobb a gólkülönbsé-
gük. A csapatból Kovács Dá-
niel most a góllövőlista 3. he-
lyén áll 17 góllal. Várhatóan
március 10-én 14 órakor Kává-
son kezdik a tavaszi szezont.

Az elmúlt időszakban több
felújítás és társadalmi munka is
zajlott: a hazai öltözőben linó-
leum került lerakásra, a kispa-
dok magasabbak lettek, poli-
karbonát borítást kaptak, beton-

lapok lettek elhelyezve alatta, a
pálya körüli táblákra feliratok ke-
rültek, a kapuk előtti területeket
füvesítették. A csapattagok szél-
dzsekit kaptak, az új hálókat és
szögletzászlókat használták már a
mérkőzéseken. Köszönet a Sport
Büfének a mérkőzések utáni fi-
nom falatokért, Egervár Község
Önkormányzatának pedig a falu-
busz használatáért.

A csapat edzője továbbra is
Romoda Csaba. Tavaszra vár-
hatóan a sérült játékosok is fel-
épülnek. Az évet egy vacso-
rával és pingpongozással zárta
a csapat a faluházban.

A csapattagok közül ketten
is apukák lettek, Farkas Gergő-
nek Horváth Zoltán-kislánya,
nak pedig kisfia született.

B.K.V.

Ötödik helyen telelnek

Szép sikerek állnak a dalkör mögött.

Az egervári csapat (a képről hiányzik Cséve József és Horváth
Krisztián).

Ekler ElemérKiadó-főszerkesztő:

Zalatáj KiadóKiadja:

Szerkesztőségi ügyfélszolgálat:

8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.

Tel.: (92) 596-936

E-mail: zalataj@zelkanet.hu

ISSN 2061-361X

Készült: Göcsej Nyomda Kft.

Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. • Tel./fax: (92) 316-783
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Valamennyi kedves vásárlónknak
békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

Valamennyi kedves vásárlónknak
békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

városközpontjában tulajdonostól eladóZalaegerszeg

egy szépen felújított, téglaépítésû

12 lakásos társasház 2. emeletén a középsõ lakás.

Az ingatlan per- és tehermentes,

64 négyzetméter, 2 szoba+erkély.

Érdeklõdni a (30) 538-9226-os számon lehet.

Eladó lakás Egerszeg központjában

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)

autókulcsmásolás az

autótípusok 85 %-ához

kedvezõ áron!

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.

Tel.: 30/471-1000

Nyitva tartás: h-p.: 8 -16 sz.: 9 -12
00 30 00 00

•

00 00
Ebédszünet: 11 -12

A 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.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu


