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Interaktív foglalkozás kere-

tében emlékeztünk meg a Ma-

gyar Kultúra Napjáról 2019

január 22-én. Az EFOP-1.3.9-

17-2017-00009 „Karöltve” - Is-

kolaközpontú helyi együttmű-

ködések Alsónemesapátiban és

Nemesapátiban, jelenleg zajló

pályázat keretében valósítottuk

meg mind a két településen a

programokat.

Nemesapátiban a hagyo-

mányőrző foglalkozás elején

röviden beszélgettünk az alsó

tagozatos tanulókkal, hogy ez a

nap a Himnuszunk születésnap-

ja, majd közösen el is éne-

keltük. Nemesapátiban a Tar-

soly Erdélyi Mezőségért Egye-

sület bábelőadását nagy vára-

kozás előzte meg. A „Derék

Jankó és a kemény cipó” ha-

talmas tapsot kapott a gyere-

A Magyar Kultúra Napján

Remekül sikerült a délután.

kektől. Az élvezetes előadás

után dunántúli népdalokat ta-

nultak az alsó tagozatosok,

majd ezekre a dallamokra,

muzsikaszó mellett (melyhez

az egyesület húzta a talpalá-

valót) néptáncos lépéseket gya-

koroltunk Nagy Annamária

vezetésével. Végül páros tánc

és játék zárta e remekül sikerült

délutánt. Nagy öröm volt szá-

munkra, hogy szülők, nagyszü-

lők és a nyugdíjas klub tagjai is

érdeklődtek, aktívan részt vet-

tek a programokon.

A felső tagozatos tanulók

Alsónemesapátiban egy bemu-

tatót nézhettek meg a Himnusz

történetéről, majd osztályon-

ként érdekes feladatokat oldot-

tak meg. Látványos faliújságot

is készítettek a felsősök.

-sz-
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Vass Józseftől (az Egervári
Polgárőr Egyesület elnöke),
mint ötletgazdától jött a felve-
tés, hogy próbáljuk meg egy
estére kötetlenül, egy laza prog-
ram keretében összehozni civil
szervezeteink tagjait, képvise-
lőit, tegyünk bele pár prog-
ramelemet, színesítsük egy kis

I. Civil est Egerváron

Az önfeledt szórakozásról szólt a rendezvény.

mókával, zenével, hogy ez a
pár óra az önfeledt szórakozás-
ról szóljon.

A megnyitó után a Locsi-
Fecsi menyecskéink: Béresné
Dormán Ibolya Ujvári Ka-és
talin dolgoztatták meg a neve-
tőizmokat, majd a Violák Tánc-
csoport adott fergeteges retro

partit, természetesen a táncba
bevonva a nagyérdeműt.

Pihenésképpen jelmezver-
seny következett jobbnál jobb
maskarák felvonulásával, nehéz
döntés elé állítva a zsűri tagjait.
Közben húztaBogdán Sanyi
hajnalig a talpalávalót. A MOFE
együttműködő partnere, a Tes-
kánd KSE fiatalos, lendületes
focicsapata gondoskodott róla,

hogy mindenki meg legyen moz-
gatva. A hangulatból ítélve
mindenki jól érezte magát. Kö-
szönjük mindenkinek a támo-
gatást, a részvételt: a tortát Rin-
czki Alexandrának, a finom al-
ma felajánlását Buday József-
éknek Vassné Várkövi Klári,,
Zumbok Jánosné, Győri József-
né részvételét a zsűriben.

Tóth Ágnes

A Kultúrházak éjjel-nappal
rendezvénysorozat keretében ke-
rült megrendezésre a farsangi
fánksütés és jelmezes mulatság
Kispáliban február 16-án.

Előbb közös fánksütés volt
az Ifjúsági Házban, ahol a ha-
gyományos recept szerint ké-
szült fánkok mellett különle-
gességeket is sütöttek a hely-
beliek. Ilyen volt például a na-
gyon látványos rózsafánk. So-
kan saját, házi készítésű lek-
várral járultak hozzá a hagyo-

Farsangi mulatság Kispáliban

mányőrző gasztronómiai élmé-
nyekhez. Mindeközben a gye-
rekek farsangi álarcokat készí-
tettek.

Utána tematikus farsangi
bált rendeztek a községházán,
ahol foglalkozásokat megtes-
tesítő jelmezekben érkeztek a
bátrabb résztvevők. A délután
sütött fánkok itt kerültek el-
fogyasztásra. Hajnalig tartó
táncmulatsággal zárult a ren-
dezvény.

B.T.Zs.

HarmonikÁcs Együttes magyar nóta műsora!!!
Kívánságra „házhoz megyünk”.

Érdeklődni: Ács László, Hagyárosbörönd, Fő út 37.
Telefon: 06 - 20 - 336 5202

E-mail: kocsishuszonhat@freemail.hu

Többen is jelmezt öltöttek.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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2019. február 22-én farsan-
gi maskarába öltözött az eger-
vári iskola színe-java: kicsik és
nagyok egyaránt jelmezt öltve
búcsúztatták el a telet.

A mulatság a felsősök vetél-
kedőjével vette kezdetét, ahol a
gyerekek többek között olyan
különböző nehézségű felada-
tokban mérettették meg magu-
kat, mint a sorverseny, a me-
móriajáték vagy a csokoládé-
evés. A játékot végül a legtöbb
pontot elérő 8. osztályos tanu-
lók nyerték meg.

Ezt követően került sor az
alsósok jelmezes felvonulására,
melyet a tanító nénik által beta-

Farsang Egerváron
nított zenés-táncos műsorokkal
színesítettek. A másodikosok az
„Ábelesz-kóbelesz” című nép-
mesét dramatizálták, amit a har-
madikosok csoki-tánca köve-
tett, melynek kedvéért még spa-
nyolul is megtanultak számol-
ni, majd a műsort a negyedik
osztály „trolltánca” zárta.

Az izgalmak ezután sem értek
véget, hiszen a tombolahúzás
során rengeteg édesség, vicces és
hasznos ajándék talált gazdára,
illetve kisorsolták az ez alka-
lomól készült tortákat is. A far-
sangi vigasság a gyerekek nagy
örömére pizzázással zárult.

Németh Zsófia

Vetélkedő is szerepelt a programban.

Egy 5 hetes programsoro-
zat lezárásaként került sor az
Egészség-Est elnevezésű ren-
dezvényre .Kispáliban

Január elején „Hozd for-
mába magad Valentin-napra!”
címmel indítottuk el ezt az in-
gyenes programsorozatot, amely
dietetikai tanácsadással és
testösszetétel elemzéssel kezdő-
dött, köszönhetően Végvári
Viktóriának, a zalaegerszegi
Egészségfejlesztési Iroda mun-
katársának. Szombatonként El-
ler Johanna tartott alakformáló

Középpontban az egészség
tornát a községházán, kedden-
ként pedig kivetítő segítségével
kondicionáló tornát végeztünk.
Örömünkre szolgált, hogy a
programon nemcsak nők, ha-
nem férfiak is részt vettek
rendszeresen. A program végén
Végvári Viktória ismét ellá-
togatott hozzánk, és az egész-
séges táplálkozásról szóló elő-
adása után újra elvégezte a
testösszetétel elemzést. Az
eredményeken felbuzdulva a prog-
ram résztvevői egyöntetűen
döntöttek a torna folytatásáról,

így a továbbiakban is heti két
alkalommal tornázhatnak Kis-
páliban a mozogni vágyók.

Az Egészség-Est zárásaként
dr. Szabó József PhD mentá-
lis egészségfejlesztő terapeuta al-

váshigiénés tanácsadást tartott,
amely során a résztvevőknek
lehetősége volt különféle alvást
elősegítő gyógyteákat kóstol-
niuk.

B.T.Zs.

Előadások is elhangzottak.

Különböző mérésekre is sor került.

Zárult az öthetes programsorozat

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

2019. március
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A Zala Megyei CSEÖH és a
MOFE közös szervezésében a
Rád hagyományozom program-
sorozat harmadik állomásán a
hájas kráfli készítésének moz-
zanataival ismerkedhettek meg
az érdeklődők az kö-egervári
zösségi házban. Három gyakor-

Hogyan készül a hájas kráfli?

A programsorozat harmadik állomásán résztvevők.

lott háziasszony mutatta be a
békebeli sütemény készítésé-
nek minden fortélyát.

Bangó Jánosné, Kovács Jan-
ka, Vassné Várkövi Klára ruti-
nosan szorgoskodtak a sokat lá-
tott gyúrótáblák mögött. Míg pi-
hent a tészta volt, ideje szakér-

tőinknek átadni, megbeszélni sa-
ját tapasztalataikat, és előkerül-
tek a régi történetek, praktikák
őseink hagyatéka nyomán. Köz-
ben asszonyaink nyújtottak, haj-
togattak, majd a nagyanyáink-
tól ránk maradt tüzes kések vet-
ték át a főszerepet, csak úgy
sercegett a tészta a forró kések
alatt. A mákos, diós, lekváros cso-
dák a hagyományőrző vastep-
sikben várakoztak, hogy elnyer-
jék végleges formájukat.

Gondoltunk az ifjabb korosz-
tályra is, ők linzertésztát gyúr-
tak, szaggattak, díszítettek, fo-
gyasztottak a Kertvárosi Nyug-
díjasklub segítő asszonyaival.
A bemutató végére elkészült az
önkénteseinknek köszönhetően
a finom paprikás krumpli is. Jó
hangulattal ültünk asztalhoz,
hogy amit főztünk, sütöttünk el
is fogyasszuk egy jó pohár
vörösbor társaságában.

Tóth Ágnes

Idei évben is megrendeztük az
egervári közösségi házban a
falufarsangot.

Három kategóriában hirdet-
tünk jelmezversenyt: óvodás, is-
kolás és felnőtt. Több, mint 40-
en bújtak jelmezbe. A három-
tagú zsűri: Újvári Katalin,
Havasi Gyöngyvér, Szermjagin
Marianna értékelte a jelmeze-
seket. Az első három helyezett
kapott értékes díjat, de több
különdíj is gazdára talált. Ter-
mészetesen senki sem távozott
üres kézzel, hiszen mindenki,

Falufarsang Egerváron
aki jelmezbe bújt, kapott csokit
és lufit.

A Deák Ferenc Megyei és Vá-
rosi Könyvtár Rosta Gé-jóvoltából
za zenés gyermekműsorát élvez-
hettük a farsangon. A gyerekek szí-
vesen mentek a színpadra és kap-
csolódtak be a műsorba a külön-
böző hangszerekkel. A jó hangu-
latban telt este végén a tél elűzésé-
ben bízva elégettük a kiszebábot.

Köszönjük a résztvevőknek,
hogy fánkkal és süteménnyel
támogatták a rendezvényt.

B.K.V.

Három kategóriában rendezték meg a versenyt.

Bérczesiné Gerei Dóra tar-
tott vetítéssel egybekötött él-
ménybeszámolót a szentföldi za-
rándokútról.

Többi helyi és környékbeli
résztvevője volt az izraeli uta-
zásnak. Csodálatos helyeket ke-
restek fel, ahol közösen hajó-
káztak, imádkoztak, énekeltek,
beszélgettek a helyek bibliai
jelentőségéről. Jártak Tiberias-
ban, a Genezáreti-tónál, Názá-
retben a Letaszítás Hegyen, a
Tábor-hegyen, Tabghában, a Jor-
dán-folyónál, a Kumráni-hegy-
ségen, a Holt-tengernél, Jeru-
zsálemben a Via Dolorosán, a
Siratófalnál, az Olajfák hegyén,
a Gecsemáné-kertben, Betle-
hemben a Pásztorok mezején,
En Karemben, Jaffa városában,
Tel Avivban.

Számos fontos jelentőség-
gel bíró templomot, bazilikát,
barlangot, zsinagógát kerestek

Zarándokút a Szentföldön

fel a zarándokút során, mind-
annyian nagyszerű élmények-
kel tértek haza.

B.K.V.

Az előadó és Gyerkó Gábor
polgármester.

Lakhegy - Egervár
Térségi borverseny

Tisztelt Bortermelő Barátunk!
Március 30-án (szombaton), Egerváron, a

Pincedombon lesz a hagyományos borverseny,
amely ismételten a két község önkormányzatával

közösen kerül megrendezésre.
A bormintákat egy nappal korábban, március 29-én

(pénteken) 17 órától 19 óráig lehet benevezni
Egerváron a földpincénél, valamint Lakhegyen a

faluházban.
Nevezési díj NINCS!

A bortermelő gazdákat szombaton várjuk14 órára
az eredményhirdetésre és egy finom vacsorára. A
jókedvről az általatok hozott jó minőségű borok

gondoskodnak.
Lakhegy és Egervár községek önkormányzata
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Itt az ideje felújítani a
konyhát – mondta Erika. Ti-
bor fejben végig is gondolta
a teendőket. Ez sem lesz
bonyolultabb, mint a terasz
felújítása, nyugtatta magát.
Tibor még ekkor nem sej-
tette, hogy Erika másnap az-
zal a gondolattal ébred, hogy
ha már felújítjuk a konyhát,
nem ártana pár dolgon javí-
tani. Elkezdte sorolni az ap-
ró változtatásokat:

A sütő ne legyen ott lent,
hanem magasabbra kellene
beépíteni. Így sokkal prakti-
kusabb lenne. A főzőlap
mellett több helyre lenne
szükség. A mosogató akkora
legyen, hogy nagyobb edé-
nyeket is el lehessen mosni
benne. A mosogatógép jobb
lenne, ha a másik oldalra
kerülne. Több nagy fiókra
lenne szükség. A hűtő most
rossz helyen van, nehéz hoz-
záférni. Jó lenne, ha a kony-
ha közepére kerülne egy szi-
get, fiókos tárolókkal, pult-
tal, két székkel, hogy ott
tudjunk reggelizni. Tibor-
nak elkerekedett a szeme
Erikát hallgatva. Rájött, ez
így bonyolultabb lesz, mint
gondolta, mert sem a vil-
lanyszerelő, sem a gépész,
sem a burkoló, de még a fes-
tő sem tudja megmondani,
hogyan lehet ezt összehozni.
Ide egy olyan szakember
kell, akinek vannak ötletei,
és tud konyhát tervezni. Lát-
ványterven mutatja meg,
hogy fog kinézni, amit Erika
szeretne. Így nem kell utólag
hallgatnia minden nap, hogy
ezt nem így kellett volna…

Tibor szerencsére olvasta
ezt az újságot és felhívott
bennünket…

mxm lakberendezés:
Miszori Imre

Tibor szerencséje...

Kezdetét vette egy mozgal-
mas év. Mire kitavaszodik, már
kihelyezésre kerülnek a köz-
foglalkoztatottak által felújított
útjelző táblák. A templomi és
köztéri korlátok festése, terep-
rendezés, parkgondozás folya-
matos. Mindig van mit tenni a
településen, melyhez nagy se-
gítséget nyújtanak kollégáink.

Nem fogunk unatkozni a
2019-es esztendőben sem. Az
új pályázati lehetőségek mellett
a folyamatban lévő projek-
tekkel, beruházásokkal is van
bőven teendő. Készül a Naste
Bau Kft.-vel kötött szerződés
alapján az orvosi rendelő előtti
parkoló. A köztéri kamera-
rendszer kiépítésével megbíz-
tuk egyéni vál-Herczeg Attila
lalkozót. Ingatlant vásárolt az
önkormányzat tájház kialakítá-
sa céljából. További nagy fel-
adatunk a TOP 3.2.1.-15. szá-
mú nyertes pályázat kivitele-
zése, ami a hivatalépület ener-
getikai felújítását jelenti, és
főként annak hőszigetelését és
akadálymentesítését foglalja
magába. Helyileg a régi irattári
részt is ki kellett pakolni, sze-
lektálni, hogy hozzáférhető le-
gyen minden rész az épületben.

Az M9-es autóúttal kapcso-
latban is felgyorsulni látszanak
az események. A folyamatos
egyeztetésekkel, helyszíni be-
járásokkal egyengetjük a te-
lepülésünk számára elfogadha-
tó műszaki tartalom megvaló-
sulását.

Nagy reményeket fűzünk a
Magyar Falu Programok pá-
lyázati kiírásokhoz. Alsóne-
mesapáti azon 5000 lélekszám
alatti települések közé tartozik,
ahol a letelepedni vágyók a Fa-

Eseménydús esztendő vár Alsónemesapátira

lusi CSOK programban pályáz-
hatnak. A képviselő-testület már
több éve megalkotott rendelete
kelengyetámogatással ösztönzi
és támogatja a gyermekvál-
lalást.

Legújabb rendeletünkkel a
letelepedést szeretnénk ösztön-
zi. A határozat szerint 150.000
forint vissza nem térítendő tá-
mogatást kaphatnak azok a
családok, akik Alsónemesapátit
választják ingatlanvásárlás cél-
jából, a gyermekek után pedig
külön emelt támogatást kap-
hatnak az igénylők. A vissza
nem térítendő lakáscélú támo-
gatás összege egy lakás tekin-
tetében 150 000 Ft. Az összeg
kiegészül együtt költöző, eltar-
tott gyermekenként 150 000 Ft-
al, de legfeljebb 450 000 Ft-al,

azzal, hogy a gyermekek után
járó összegből 50 000 Ft akkor
fizethető ki, ha a gyermek a
helyi óvodába járás után (felté-
ve, hogy a támogatás utáni
időszakra esik) legalább az ál-
talános iskola hatodik osztályát
a helyi iskolában fejezi be.

A rendezvények tekinteté-
ben is színes a paletta. A krea-
tív varrók, hímző szakkör és
tornacsoportok mellett a kul-
túrház helyt ad az esténkénti
kikapcsolódásra is. Szinte kéz-
ről-kézre jár a nagyterem kul-
csa a helyben kikapcsolódásra
várók körében. Kosárfonó,
pinpong, olvasóest, rendezvé-
nyek céljából igyekszünk min-
denkinek rendelkezésre bocsá-
tani a megújult termet.

2019-ben a megrendezésre
kerülő falunapunk egybecseng
a XXII. Apáti találkozóval.
Február 13.-án ülésezett Alsó-
nemesapátiban az Apáti Nevű
Települések Kuratóriuma. So-
mogyapáti, Monostorapáti és
Zalaapáti polgármestereit, va-
lamint polgármesterBátaapáti
asszonyát és jegyzőasszonyát
láttam vendégül. A kerekasz-
talnál szó esett a találkozóról
is, melynek településünk lesz a
házigazdája. Az esemény vár-
ható időpontja 2019. augusztus
24.

Pereszteginé Cziráki Katalin,
polgármester

Alsónemesapátiban üléseztek a kuratórium tagjai.

Az támogatásával aEmberi Erőforrások Minisztériuma
kedvezményezett területéhez tarto-Veszprémi Főegyházmegye
zó három templom, illetve hegyi kápolna részleges felújítására
kerül sor – tájékoztatta lapunkat Szeghy Csaba Tamás
plébános.

A sikeres pályázatnak köszönhetően az alábbi beru-
házásokra nyílik lehetőség:

Szent Miklós templom külső felújítása Nemesapátiban (tá-
mogatási összeg: 15 millió forint).

Hegyi kápolna felújítása (Kápolna-hegy, közismert nevén
Henye-hegyi kápolna, 2,2 millió forint).

Alsónemesapáti Magyarok Nagyasszonya templom felújí-
tása (3,4 millió forint).

Templomok felújítása támogatással
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Egyhangúlag, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül, minden
politikai oldal egyértelmű tá-
mogatásával fogadta el a város
közgyűlése a „Zalaegerszeg kö-
zéptávú (15 éves) út és járda
felújítási és fejlesztési kon-
cepciójának kidolgozása” című
előterjesztést.

Balaicz Zoltán polgármester
még decemberben tett ígéretet
arra, hogy a közgyűlést tájé-
koztatja, mekkora és milyen
feladatot jelent a város inf-
rastruktúrájának karbantartása
és fejlesztése.

– Más városokkal összeha-
sonlítva nincs rossz állapotban
a város közúthálózata, azonban
a saját igényességünk miatt
igenis foglalkozni kell a kér-
déssel, Zalaegerszeg útjainak,
tereinek, járdáinak állapotával,
karbantartásával, a felújítások
és beruházások ütemezésével –
fogalmazott a polgármester. –

Egy koncepció, amit az ellenzék is támogat

Zalaegerszeg út és járdaháló-
zata olyan nagy mértékű, hogy
annak üzemeltetése is jelentős
terhet ró önkormányzatunkra a
saját források tekintetében, a
felújításokat pedig nagyobb
számban csak és kizárólag kül-
ső, állami forrásból lehet meg-
valósítani.

Néhány beszédes adat:
– Zalaegerszeg Megyei Jo-

gú Város teljes területe 102,4 km .2

– A városban az önkor-
mányzati közterületen lévő
összes zöldfelület nagysága 1,5
millió m .2

– Zalaegerszegen összesen
542 névvel rendelkező útsza-
kasz (út, utca, tér, parkoló) van
a belterületeken és a külte-
rületeken. A kizárólag helyrajzi
számmal rendelkező szakaszok,
hegyi utak száma 327. Ez össze-
sen 869 önkormányzati út!

– A városi úthálózat teljes
hossza 520 km (215 km belte-

rületen és 305 km külterületen).
Viszonyításképpen: Magyaror-
szág legnagyobb szélessége
kelet-nyugati irányban 528 km.

– A járdák és gyalogutak
hossza 225 km.

– Az állam, vagyis a Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt. ke-
zelésében lévő utak hossza to-
vábbi 78 km.

2019 nyarán zárul az „Inf-
rastrukturális fejlesztések Zala-
egerszegen” című beruházás
sorozat, melynek keretében 1,5
milliárd forint állami támoga-
tásban részesült az önkormány-
zat. Ebből a keretből a külön-
böző városrészekben 29 hely-
színen végeztek és végeznek
felújításokat, azonban az építő-
ipari áremelkedések miatt, még
ehhez is kellett szerezni továb-
bi 200 millió forint kiegészítő
állami támogatást, így 1,7 mil-
liárd forintra növelve a ter-
vezett beruházások megvalósu-
lásához szükséges keretet.
Ilyen mértékű, egy időben vég-
zett felújítási program évtize-
dek óta nem zajlott a városban.

Ideális esetben először a
közművek újulnak meg és azt
követően kerül sor a burko-
latfelújításra, aszfaltozásra, sze-
gélyépítésre. Amennyiben csak
burkolatfelújítási munka törté-
nik, fennáll a kockázat, hogy a
közmű meghibásodása miatt, a
felújított burkolatot meg kell
bontani. Mindezekre tekintet-
tel, a felújítási munkák meg-
kezdése előtt számba kell venni
a közművek állapotát is, és a
tervezett útépítést a közműki-
váltással együtt célszerű kezelni.

A városi közműhálózat il-
letve az út és járdahálózat meg-
újításának forrásigénye a mű-
szaki becslés alapján összesen
55 milliárd forint. Ráadásul ez

a forrásigény csak a felújítá-
sokat tartalmazza, a fenntartást,
a működtetést és a karban-
tartást nem.

Ebben a ciklusban több,
mint 5 milliárd forint állami
forrást sikerült szerezni külön-
böző zalaegerszegi projektekre,
ami ugyan a korábbi ciklu-
soknál jóval nagyobb összeg,
azonban ez is mindössze 37
helyszínt jelent (ebből 33 fel-
újítás, 4 új projekt). Emlékez-
tetőül: az összes zalaegerszegi
önkormányzati útszakasz szá-
ma 869! Ciklusonként tehát kb.
5 milliárd forint állami forrás
megszerzésével lehet optimális
esetben számolni, azonban en-
nek egy része nem felújítást,
hanem új utak építését, új
nagyprojektek finanszírozását
jelenti.

– Fentiek miatt a közgyűlés
szükségesnek látta, hogy ön-
kormányzatunk kidolgozzon
egy középtávú, 15 éves, ciklu-
son átívelő koncepciót az utak,
járdák, közművek karbantartá-
sának, felújításának és fejlesz-
tésének finanszírozására, amely
szisztematikusan, szakmai ala-
pon meghatározott sorrend,
ütemezés, és a felhasználható
saját, illetve a bevonható külső,
állami források figyelembevé-
telével készül. Az útfelújítási
tervnek igazodnia kell a köz-
úthálózat fejlesztési elképzelé-
sekhez. A feltárt problémák
teljes körű megoldása csak
hosszú évek fejlesztéseinek
eredményeként valósulhat meg,
de valamennyi lépés, amely a
közlekedést gyorsabbá, a kör-
nyezet számára elviselhetőbbé
és gazdaságosabbá teszi, jelen-
tősen hozzájárul Zalaegerszeg
fejlődéséhez – mondta Balaicz
Zoltán.

A megyeszékhely úthálózatának teljes hossza 520 km.

Észak-Nyugat Zala
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------------------------------------------------------
ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI

PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA

Az ütemterv szerint zajlik a Zalai

Innovatív foglalkoztatási paktum

megvalósítása. Ennek keretében
két konferenciára is sor került a
közelmúltban. Előbb – január 24-én
– a ésZalaegerszegen kis közepes

(KKV) vállalkozások, majd – február
14-én – aNagykanizsán mikrovállal-

kozások vezetői, képviselői hallgat-
hattak meg hasznos és tartalmas
előadásokat. Tájékoztatást kaptak
többek között a pályázat előreha-
ladtáról, a 2019. évi támogatási le-
hetőségekről, a magyar-horvát ha-
táron átnyúló pályázati programról,
a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány vállalkozásfinanszírozási
tevékenységéről és a szakképzési
lehetőségekről.

A projekt eddigi tapasztalatairól
Pácsonyi Imrét, a Zala Megyei Köz-
gyűlés alelnökét kérdeztük, aki egy-
ben a paktum Irányító Csoportjának
elnöke is.

– A megyei – akárcsak a megyei
jogú városok és járások alkotta –
projekt időarányosan jól teljesíti az

elvárt indikátorokat. Még nem tar-
tunk félidőnél, de már 50 százalék
felett van a bevont létszám (a ter-
vezett 630-ból 335). Ha részleteiben
is megvizsgáljuk ezt a számot, azt
tapasztaljuk, hogy a foglalkoztatás,
önfoglalkoztatás, képzés és szolgál-
tatás területén is jobban állunk idő-
arányosan a tervezettnél.

– A célcsoportokat tekintve

miként alakulnak a bevonási

arányok?

– Az 50 év felettieknél kimagasló
a bevontak aránya, ami azért is ör-
vendetes, mert ennél a korcsoport-
nál nem könnyű az elhelyezkedés.
Kiemelném, hogy 73 fő olyan inaktív
ügyfél került bevonásra a program-
ba, aki nem szerepelt a munkaügyi
szervezetek látókörében. Lényeges
a felhasznált költségek megoszlása
és nagysága. Bérköltségre, bértá-
mogatásra közel 200 millió forintot
fordítottunk. Örvendetes, hogy a
munkahelyhez jutottak 70-75 száza-
lékát a támogatás lejártát követően
is foglalkoztatják.

Pácsonyi Imre kedvező adatokról számolt be.

Tervek szerint alakulnak a bevonások a Zalai Innovatív Foglalkoztatási Paktumba

Támogatás: 962,99 millió forint
Projektazonosító:

TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
www.zalapaktum.hu

2019. február 15-én vidám
jelmezekbe öltöztek óvodá-
saink, hogy megünnepelhessék
az általuk talán legjobban várt
ünnepet, a farsangot.

Ahogy a 6 éves Gergő
fogalmazta: „Úgy vártam már a
farsangot, végre egy kis vi-
dámság ebben a fránya télben.”

A faluház délután 4-re meg-
telt az érdeklődő családta-
gokkal, vendégekkel. A gyere-
kek által előadott vidám verses,
dalos, táncos összeállítást kö-
vetően bohócZsongi (Csanaky

Vidám télbúcsúztató a nemesapáti Vackor Óvodában
Attila) kápráztatta el mutatvá-
nyaival a közönséget. A gyere-
kek is kivehették részüket a
produkcióból, így igazán fe-
lejthetetlen élményben lehetett
részük. A bohóc végül egy-egy
hajtogatott lufi-figurával is
megajándékozta a kicsiket.

A szülők által felajánlott
finomságok elfogyasztása után
tánccal zártuk a rendezvényt.
Ismét jó volt együtt lenni, kö-
szönjük a támogatást, segít-
séget mindenkinek!

B.A.

Zsongi bohóc elkápráztatta mutatványaival a közönséget.

HIRDETÉSÉT feladhatja az
havilapban.Észak-Nyugat Zala

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

Hirde
ssen

nálu
nk !

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Az akció a megjelenéstől a készlet erejéig érvényes.

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

Vasboldogasszony egy ked-
ves meghívásnak tett eleget,
amikor a szomszédos – Vas
megyéhez tartozó – Győrváron
megrendezett VI. Vas Megyei
Gasztronómiai Fesztiválon és
Böllérversenyen részt vett.

A napokig tartó előkészület,
a csapatállítás, az eszközbe-
szerzés, a pakolás, a szervezés
után 2019. február 16-án kora
reggel levágásra került Vasbol-
dogasszony disznója. A hagyo-
mányos disznóölés és a feldol-
gozás bemutatására 24 telepü-
lés/csapat nevezett be. A fesz-
tiválra Vas megyéből, a Felvi-
dékről, Erdélyből és a Muravi-
dékről is érkeztek a résztvevők,
és Vas megye testvértelepülése
képviseletében kínai vendégek
is megtisztelték a programot.

Vasboldogasszony sátra előtt
mindig sokan érdeklődtek, kö-
szönhető a finom zalai bornak
és a még finomabb pálinkának.

Fogd meg a malac farkát!
A kemencébe sült langalló, a
frissen sült pogácsa illata és az
ízletes disznótoros apró falatok
odacsalogatták az érdeklődőket
a sátorhoz. pol-Németh Zsolt
gármester a torok öblítésére kí-
nálta a finom nedűket, és kö-
szöntötte az érdeklődőket.

A feldolgozott élelem össz-
hatását, a tálalást, az ízesítést
magas színvonalú szakmai zsű-
ri értékelte, minősítette. Tele-
pülésünk az előkelő 5. helye-
zést érte el az aranyló színű
húslevessel, a sült malachússal,
a gusztusos hurka és kolbász
tálalással.

A jó hangulatú csapat tagja
voltak: böllér,Nagy Zsolt
Gorza Imréné, Németh Béláné,
Józsa Istvánné, Pongrácz Er-
nőné, Józsa István, Gorza Ta-
más kemencébe langalló,
Oláhné Buda Zsuzsanna, Oláh
István, Pongrácz Ágnes, Né-
meth Zsolt, Némethné Józsa

Edina, Buda József, Laska
Róbert, Laskáné Gángó Re-
náta, Kálmán Karolina, Hajas
Róbert Banitz Lászlóés .

A kezdő próbálkozás után
jövőre újra kést fog és kötényt

köt a község csapata, megcé-
lozva az 1. helyet.

Hegyi Erzsébet

A vasboldogasszonyi csapat. Jövőre újra indulnának.

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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• • •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

H-Kontakt Group Kft. / Horváth József
8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3
(Göcsej Üzletház 1. emelet) Tel: 06-30-9373-789
Web: www.cashbank.hu

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

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

felelősségbiztosítások a legkedvezőbb díjjal teljes körű casco�

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

vagyon és felelősség biztosítások kárfelvétel ügyintézés�

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

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

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

biztosítás közvetítő online hirdetésszervező call center értékesítő� � �

Részletek: www.cashbank.hu / karrier

Vasboldogasszony
képviselő-testülete ne-
vében Németh Zsolt
polgármester és Pong-
rácz Ernőné alpolgár-
mester virágcsokorral,
valamint Magyaror-
szág miniszterelnöké-
től kapott emléklap
átadásával köszöntötte
(képünkön) a település
legszebb korú hölgyét.
Bertók Gézáné ugya-
nis 2019. 02.05-én töl-
tötte be a 95. életévét.

Manci néni elmon-
dása szerint egy élet is

Mintha egy pillanat lett volna!

kevés lenne elmesélni, hogy
mennyi minden történt vele.
Nagyon sok könyvet megtölte-
ne az élettörténete – ha megírná!

A mindig mosolygós és
kedves Manci néni a lányával
él, az unokái és a dédunokái is
a községben laknak, így napi
szinten ölelik át és ragyogják
be a napjait.

A családban mindenki igyek-
szik a dédi minden kívánságát
teljesíteni, a nyugodt családi
légkört biztosítani. Manci néni
unokája szerint, amikor ők
kicsik voltak, a mama tyúkanyó
módjára maga köré gyűjtötte a
családtagokat és fáradságot nem
ismerve dolgozott a családjáért.
A megélt háború, a nehézségek,
a tragédiák és a nélkülözések

közepette sem veszítette el a
hitét, a becsületét, a tisztessé-
gét, a pozitív szemléletét és a
mások iránti jóságát. Az élet
minden pillanatát élvezettel éli
meg, szeret táncolni, finomakat
főzni, gyönyörködni a szépsé-
ges dédunokáiban. A települé-
sen szinte minden közösségi
programon részt vesz, meg-
nyugvással tölti el, hogy az
unokája Vasboldogasszony pol-
gármestereként gyarapítja a fa-
lut, építi a közösséget, vezeti a
képviselő-testületet.

A település összes lakosa
nevében köszöntjük Bertók Gé-
záné Manci nénit, kívánjuk,
hogy még sokáig legyen közöt-
tünk jó egészségben.

Hegyi Erzsébet

A farsangi hagyományok-
hoz már a kezdetektől hozzá-
tartozik a mulatságok, vigas-
ságok és bálok rendezése. Ezen
felbuzdulva 2016-ban először
szerveztük meg a farsangi „masz-
ka” bálunkat, csöppet nem tit-
kolva azon szándékunkat, hogy
megpróbálunk hagyományt te-
remteni településünkön.

Farsangi batyus bál Nemesapátiban
Idén immár negyedik al-

kalommal került megren-
dezésre a télűző mulatság.
A Nemesapáti Baráti Kör
szervezésével a jelmezes ba-
tyus bál ismét nagy sikert
aratott. A falu apraja-nagyja
együtt vett részt a zenés vi-
gasságon.

Kutai Erzsébet
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A Zalaegerszegi Tankerületi Központ a Emberi
Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehaj-
tásáért Felelős Helyettes Államtitkárság által, az
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (a to-
vábbiakban: EFOP) keretén belül ISKOLA 2020:
KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK INFRASTRUKTURÁ-
LIS FEJLESZTÉSE A HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓ
ELŐSEGÍTÉSE ÉS A MINŐSÉGI OKTATÁS MEG-
TEREMTÉSE ÉRDEKÉBEN tárgyú felhívásra be-
nyújtott EFOP-4.1.2-17-2017-00036 kódszámú pá-
lyázattal 423.434.315,- Ft 100%-os támogatásban
részesült AZ EGERVÁRI ISKOLA INFRASTRUK-
TURÁLIS FEJLESZTÉSE A HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓ
ELŐSEGÍTÉSE ÉS A MINŐSÉGI OKTATÁS MEG-
TEREMTÉSE ÉRDEKÉBEN  címmel.

A fejlesztés célja, hogy az állami fenntartású köz-
nevelési intézmények az esélyteremtés eszközeként
biztosítsák a hátránykompenzációt szolgáló pedagógiai
infrastrukturális és eszköz-ellátottsági feltételek meg-
teremtését.

Jelen pályázat célja az egervári állami fenntartású
intézmény valós, helyi igényekre és hiányokra alapozott
infrastrukturális fejlesztése, valamint az intézmény haté-
kony pedagógiai eszközrendszerét, módszertani meg-
újulását támogató, a minőségi neveléshez-oktatáshoz és
a mindennapos testnevelés infrastrukturális igényeihez
illeszkedő funkcionális egységek, feladatellátási hely
kialakítása.

Gépjármű (iskolabuszok) beszerzésére is diákok köz-
lekedését hivatott szolgálni. A közbeszerzések lefolytatá-
sát követően kerül sor a gépjárművek leszállítására.

Az infrastrukturális fejlesztés kiemelt célja, hogy a
területi különbségeket kiegyenlítve, az egyenlő esélyeket
megteremtve és a közel azonos színvonalú köznevelési
feladatellátáshoz való hozzáférést biztosítva legyenek
meg az intézményben a jelen kor elvárásainak megfelelő
infrastrukturális feltételek – különösen a megfelelő
számú, korszerűen felszerelt tantermek, szaktantermek,
laborok, nyelvi képzési helyszínek.

Továbbá a közösségi terek, a sportolási lehetőségek,
a mindennapos testnevelés infrastrukturális és eszköz
feltételei, valamint az intézményben már meghonosított,
vagy a helyi igény alapján ellátandó egyes művészeti
ágak, tanszakok követelményei szerinti alapfokú művé-
szetoktatás, a tehetséggondozás és a hátránykompenzá-
ció biztosításához szükséges termek és speciális esz-
közök, továbbá a tanulók nevelését, oktatását, képzését,
valamint a fejlesztését biztosító helyiségek, eszközök.

A 423,43 millió forintos vissza nem térítendő európai
uniós fejlesztést az Európai Regionális Fejlesztési Alap
finanszírozásával sikerül megvalósítani.

A projektről bővebb információt a http://kk.gov.hu/
zalaegerszeg oldalon olvashatnak.

Zalaegerszegi Tankerületi Központ
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A területén üzemelőLenti Gyógyfürdő
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szakácsot, konyhai kisegítőt,

felszolgálót

szezonális munkára felveszünk!

Érdeklődni lehet:
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A megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,Zalatáj Kiadó
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,

Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
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