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Kispáli,
községháza

Orvosi rendelőt avattak Nemesapátiban
Több évtizedes hiányt pótoltak
Fontos állomáshoz érkezett
szeptember 28-án Nemesapáti
egészségügyi ellátása: a faluban ünnepélyes körülmények
között felavatták az új orvosi
rendelőt.
Az óvodások és az iskolások műsora után Gáspár Zoltánné beszédében kiemelte:
– Több évtizedes hiányt
pótlunk, mert még soha nem
volt olyan orvosi rendelőnk,
amely önálló épületben lett volna. Mindig csak valamilyen
szükségmegoldás szülte egészségügyi ellátó hely volt, messze

a lakosság, a háziorvos szakmai
elvárásaitól, és jogi szabályoktól, előírásoktól. Ezért örült
meg képviselő-testületünk annak a pályázati kiírásnak, amely
az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése címmel jelent meg és az európai
uniós kiírásban a TOP.4.1.1
számmal jelent meg. Lázas tervezgetés, egyeztetés kezdődött,
mert az orvosi körzetekben a
benne résztvevő települések
összefogásával, konzorciumban
nyújthatták be pályázatukat.
Így Alsónemesapátival és Kis-

A szalag átvágásának pillanata.

bucsával egyeztetve együtt készítettük el, s adtuk be pályázati igényünket. A pályázaton
elnyert támogatás összege
44.714.592 forint. Az új rendelőben a mai kor színvonalának
előírásának megfelelő helyisé-

gek kerültek kialakításra, bútorzata és felszerelési eszközei
is korszerűek.
Ezt követően Manninger
Jenő országgyűlési képviselő
szólt a jelenlévőkhöz. Kiemelte
(Folytatás a 2. oldalon)

2

Észak-Nyugat Zala

2018. szeptember

Orvosi rendelőt avattak 27 éve a fiatalság szolgálatában

Az új rendelő…

(Folytatás az 1. oldalról)
a három község példás összefogását a pályázat kapcsán.
Mint mondta, ez a beruházás is
jelzi, hogy a kormányzat fontosnak tartja a falvak fejlesztését.
A képviselő beszéde után
Szeghy Csaba plébános megál-

dotta az épületet, majd a szalag
átvágása után dr. Selmeczi Kamill, a körzet háziorvosa mondott pohárköszöntőt. Felidézte,
hogy pontosan negyven évvel
ezelőtt kezdte meg Nemesapátiban a praktizálását, vagyis az
új háziorvosi rendelőt jubileumi ajándéknak is tekinti.

Csapatjáték…

Alsónemesapáti idei ünnepén vehette át Szabó Katalin, a
Csertán Sándor Általános Iskola igazgatónője az Alsónemesapátiért díjat. Katalin nagyon megtisztelőnek érzi a gesztust, különös tekintettel arra, hogy
nem helyi lakos, ám leszögezi:
a díj a kollégákkal közösen
elvégzett munkát is dicséri.
Az igazgatónő 1991-ben kezdett Alsónemesapátiban dolgozni, a helyi óvodában, óvodapedagógusként, majd az egyetem elvégzése után 1996 óta
vezeti az helyi általános iskolát.
Mint elmondta, mindig sikerült a mindenkori településvezetéssel közös nevezőn lenni,
sőt a helyi civil szervezetek, az
iskola, óvoda és a mindenkori
önkormányzat nagyon szép egységben tudnak együtt dolgozni.
Mivel két település, Alsónemesapáti és Nemesapáti diákjai
indulnak a nagybetűs életbe a
Csertán Sándor Általános Iskola falai közül, ezért mindkét
falut jól ismeri és szívesen vesz
részt az eseményeken.
Katalin, aki nem mellesleg
az Alsónemesapáti Iskoláért
Alapítvány elnöke, örömmel
vesz részt a két település rendezvényeinek szervező munká-

jában. Mint mondja, a helyiek
érezhető bizalommal keresik őt
problémáikkal és örömükkel is.
Kiemelte milyen jóleső érzés volt az egykori diáktól,
Pereszteginé Cziráki Katalintól, Alsónemesapáti polgármesterétől átvenni az elismerő díjat
(képünkön). Zárszóként Katalin
így fogalmaz: „Én most már
kicsit alsónemesapátinak érzem
magam és úgy gondolom jó itt
gyereknek lenni”
Gellén Szilárd

Benépesült a főtér

Vasboldogasszony focicsapata – a Vasboldogasszonyi Lakóterületi Sport Club 2018. június elején történt újjászerveződése óta – töretlen erővel
dolgozik.
A 2018. június 28-án tartott
alakuló megbeszélésen elhangzott program és a kitűzött célok
megvalósulása érdekében a csapat szorgalmasan dolgozik.
Devecser István, a csapat
trénere elmondta, hogy a szakmai munkatervek szerint halad
a munkájuk. A játékosok min-

den edzésen – 14-16 fő – részt
vesznek, ami minden pénteken
van a vasboldogasszonyi focipályán.
A játékosok fizikai erőnléte,
teljesítménye fokozódott, a taktikájuk kiforrottabb, a fegyelem
mind az edzésen, mind a mérkőzésen erősen javult.
Ennek egyik eredménye a
Pakod elleni mérkőzés megnyerése, ezáltal a megyei III.
osztályú bajnokságban a csapat
helyének stabilizálása.
Hegyi Erzsébet

Néhány hete különös lakói vannak az egervári főtérnek. Egy öttagú család
telepedett le az egyik padra
és jelzik minden arra járónak, hogy bizony itt van az ősz
és a betakarítások, szüretek
ideje.

A helyiek örömmel fogadták az alkotást, ami segít a borús őszi napokat is vidámabbá
varázsolni. A kompozíciót Győri Józsefné és segítői állították
össze, és elmondása szerint ezzel az idei Családok évének is
emléket kívánt állítani.
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„Példát és elszántságot adhatunk”
Megyei kitüntetettek köszöntése az ünnepi közgyűlésen
Szeptember 22-én díszközgyűlést tartottak a Megyeházán, ahol a 2018. évi kitüntettek díjazására került sor.
A Himnuszt követően dr.
Pál Attila, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke beszédében kiemelte az összefogás jelentőségét, ami nélkülözhetetlen megyénk erőssé és sikeressé válásához. Említést tett a gyorsforgalmi utak építéséről, amelyek a hosszú távú fejlődés
alapjául szolgálnak, a Zalaegerszeg-Rédics-Lendva vasútvonal
helyreállításáról szóló tanulmányról, a Zalaegerszegi Járműipari Tesztpálya építéséről,
valamint a kísérleti 5G Kommunikációs hálózat kiépítéséről. Elmondása szerint olyan
beruházásokat is meg kell
valósítani, amelyek a falvakban
adnak lehetőséget a tanulásra
és a munkára. A díjazottaknak a
nagyok felelősségterhét is viselniük kell, mert meg kell felelniük az elismerésnek, amit
ezen a napon kiérdemeltek. S
ehhez erőt, szorgalmat, lelkesedést és ihletet kívánt.
Dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke beszédében
párhuzamot vont az 1019-ben
újraalapított zalavári vár ostromával, melyet a keleti ellenség
a középkorban soha nem tudott
elfoglalni, a nyugati ellenség
viszont a modern korban felrobbantott. Napjainkban Európa szellemi, erkölcsi építményeire hasonló veszély leselkedik, mint egykor a zalavári monostorra. „Amit a keleti barbárok korábban nem bírtak uralmuk alá hajtani, azt felrobbantják és megsemmisítik a
nyugati pogányok”. Nem szabad hagynunk, hogy a magyar
társadalom erkölcsi többségét
felmorzsolják és politikai kisebbségbe szorítsák. Gondolatait Zala megye új díszpolgárának, dr. Márfi Gyula érseknek magyarságunk erkölcsi
többségének megerősítésében
tett szolgálatának megköszönésével zárta.
Zala Megye Díszpolgára kitüntető címet kapta dr. Márfi
Gyula érsek több évtizedes, a

Zala megye kitüntetettjei a vezetőkkel.

keresztény és a nemzeti értékek
iránt elkötelezett, értékteremtő
főpásztori és közéleti tevékenysége elismeréseként. A kitüntetett mindig fontosnak tartotta,
hogy az egyház megoldásokat
találjon a mai kor emberének
felvetéseire és a keresztény világ érdekében folyamatosan
fellépett.
Dr. Tószegi Sándor, a Lenti
járás főállatorvos kapta a Zala
Megye Közigazgatásért Díjat
az állategészségügyi igazgatás
területén végzett magas színvonalú szakmai tevékenysége
elismeréseként.
A Zala Megye Egészségügyért Díjat dr. Takács István
főorvos vette át több évtizedes
áldozatos gyógyító munkájáért,
a Zala Megyei Szent Rafael
Kórház kardiológiai osztályán
végzett magas színvonalú szakmai tevékenységéért.
Zala Megye Szociális Gondoskodásért Díjat adományoztak Dallos Ritának, a Keszthelyi Idősek Otthona igazgatójának kimagasló és példaértékű
munkájának elismeréséül.
A közgyűlés Zalai Pedagógus Díjat ítélt oda Tóth Sándorné intézményvezető-helyettesnek (Lenti Lámfalussy Sándor SZI), a nevelés-oktatás és a
tehetséggondozás területén ki-

fejtett áldozatos munkájáért,
példaértékű társadalmi-kulturális szerepvállalásáért.
Major Veronikának (Keszthelyi Erdész LK) a Zala Megye
Sportjáért Díjat adták át futócéllövészetben elért kiemelkedő eredményeiért, junior világbajnoki aranyérmeiért.
Zala Megye Sportjáért Díjat
adományozták a ZTK-FMVas
Tekeklub részére a hazai és
nemzetközi versenyeken elért
kiváló eredményekért, az utánpótlás neveléséért. A díjat
Takács László, a klub elnöke
vette át.
A közgyűlés Zala Megye
Fejlesztéséért Díjat adta át Tar
Lászlónak, a Nyugat-Balatoni
Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetőjének Zala megye turizmusának fejlesztésében végzett
kimagasló tevékenysége elismeréséül.
Zala Megye Fejlesztéséért
Díjat adományoztak Musits
Róbertnek, az IMRO Nonprofit
Kft. ügyvezetőjének Zala megye gazdaságának, idegenforgalmának fejlesztéséért, a fennmaradó fejlődés és a klímavédelem elősegítéséért.
Zala György Díjat kapott
Major Lajos községgazda (Vonyarcvashegy) a magyar népi
és katolikus hagyományokat

megjelenítő alkotó munkásságáért.
Joóné Baranyai Tímea pedagógus (Életfa óvoda, Keszthely) a Zala Megye Címere
emlékplakettet vehette át hivatástudattal, szakmai alapossággal, empátiával végzett munkájáért.
A közgyűlés végül Zalai
Civil Társadalomért és Nemzetiségekért Díjat adományozta
Szűcs Imre (Nagykanizsa) plébánosnak közösségépítő munkája elismeréseként.
A közgyűlés díjainak átadását követően dr. Márfi Gyula
érsek felidézte, hogy mindig
kötődött Zala megyéhez. Amikor átlépi Zala megye határát,
mindig úgy érzi, hogy hazaért.
Beszédében megemlítette, hogy
a keresztény erkölcsökért az
embernek sokat kell tennie és
hozzátartozik az is, hogy védelmezzük a hazánkat. Végül a
kitüntetettek nevében köszönetet mondott az elismerésért.
Az ünnepi közgyűlést követően állófogadást tartottak,
amelyen dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott mondott pohárköszöntőt, amelyben szívből gratulált a nap kitüntetettjeinek.
Kép és szöveg:
Trojkó Tímea

4

Észak-Nyugat Zala

2018. szeptember

In memoriam Mazzag Géza Autómentes napVasboldogasszonyban

Előző számunkban írtunk
arról, hogy új polgármestert
választottak Vasboldogasszonyban a korábbi faluvezető betegsége miatt.
Lapunk megjelenése után
kaptuk a szomorú hírt, hogy
58 éves korában elhunyt Mazzag Géza, aki 2007 óta irányította szülőfaluját.
Hidat épített a generációk
között, majd biztosította az

átjárást a fiataloknak és az
idősebbeknek. Ezt a hidat bátran őrizte és védelmezte, az
áthaladásért pedig fizetség
járt. A lakosságnak ez nem
jelentett nehéz terhet, mert a
fizetség Mazzag Géza harmonikus lényéből áradt, a mosolyával, megértő és mindig
együttműködésre kész szavaival, egy meleg kézfogással,
egy szívből jövő öleléssel.
Fáradhatatlanul dolgozott
a szülőfalujáért, a kisgyermekkora óta ismert emberekért, a legfiatalabbakért. Számára a tisztelet, a becsület, a
felelősségvállalás annyira egyértelmű volt, mint a Nap, a
víz és a levegő.
Szorgalommal és kitartással képviselte Vasboldogasszony Önkormányzatát, vezette a képviselő-testületet.
Vasboldogasszony polgárainak a vesztesége fájdalmas
és visszavonhatatlan.

Gősfa is csatlakozott
Gősfán szeptember 21-én
rendezték meg az autómentes
vidám vetélkedőt. A helyi gyerekek 4 csapatot alkotva versenyeztek egymással. A vetélkedő állomásai voltak: faluház
előtti utcaszakasz (aszfaltkréta rajz), park (ugrálókötelezés), játszótér (kincskeresés),
Temető útja (roller verseny),

faluház (kirakó verseny). Hangos énekszóval érkeztek állomásról állomásra a gyermekek, s ezt plusz ponttal jutalmazták.
A versengés után a kellemesen elfáradt gyermekeket pizzával vendégelték meg, majd
mindenki ajándékot kapott.
Keszei Edina

Autómentes napot tartottak
az Európai Mobilitási Hét
zárásaként Vasboldogasszonyban is.
A program célja a környezetbarát és fenntartható közlekedés, az elektromos közlekedési eszközök, valamint az
egészséges életmódhoz elengedhetetlenül szükséges mozgásformák, például a gyaloglás
és a kerékpározás népszerűsítése.
Több helyen az iskolákat és
az óvodákat is bevonják, hogy
megmutassák a gyerekeknek a
környezettudatos megoldásokat, illetve rajzversenyeket,
KRESZ-teszteket szerveznek
számukra.
Településünkön az Egervári
László Általános Iskola és
Óvoda tanulói szép számmal
vettek részt 2018. szeptember
22-én az autómentes nap rendezvényen.
Németh Zsolt polgármester
és Zsuppán Béla képviselő köszöntötte a gyermekeket. Zsuppán Béla, mint a helyi polgárőr
egyesület vezetője biztosította a
balesetmentes helyszínt.
5 csapat (7 lány és 13 fiú)
különböző sportfeladatokban
mérte össze az erejét és ügyességét. Labdákkal, tollas ütőkkel, ugráló kötéllel, hullahopp

karikával, futottak, szlalomoztak, ugráltak, célba dobtak.
Boldogan versengtek, hangosan
buzdították a csapatukat, együtt
örültek a sikernek.
Az önkormányzat előre gondoskodott az ellátásról: uzsonnával, ásványvízzel, üdítővel
kínálták a gyermekeket.
Az eredményhirdetés után
minden csapat, és természetesen minden csapattag kapott
ajándékot, csokoládét. Az ajándékok híven tükrözték a rendezvény célját: sporteszközök,
játékok, kerékpáros fejvédő sisak, kerékpáros térd és bokavédő, sport pólók, sport zoknik,
sport rövidnadrágok, ivókulacsok, hátizsákok, tornazsákok,
csuklószorítók közül választhattak a rendezvényen résztvevők.
Köszönjük az ügyességi
feladatokat levezető tanárnőnek
Szermjagin Mariannak, segítőinek, Szermjagin Viviennek,
Bertók Lászlóné, Hegyi Erzsébet, Zalaveczki Katalin, Hajas Róbert önkormányzati dolgozóknak a program előkészítését, lebonyolítását.
Köszönjük Vasboldogasszony
Község Önkormányzatának a
program létrejöttét és anyagi
támogatását.
Hegyi Erzsébet

Többféle sportfeladat várt a gyermekekre.

Roller versenyt is rendeztek.

www.zalatajkiado.hu

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
Nyitva tartás: h-p.: 800-1630 • sz.: 900-1200
00
00
Ebédszünet: 11 -12
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Jól haladnak a pályázatok megvalósításával
Egervár önkormányzata még
tavaly nyert el összesen közel
200 millió forint támogatást a
Területi Operatív Program pályázatai keretében három cél
megvalósítására. Ezek közül
kettő már javában zajlik, a
harmadik pedig a jövő évben
valósul meg.
Az óvoda fejlesztésére 53
millió forint támogatás érkezett. A munkálatok nyáron kezdődtek, és október végére fejeződnek be. Ebből az épületegyüttes első és hátsó részét
sikerül átalakítani. A csoportszobákat hat éve újították fel
egy korábbi pályázatból, ezért
annak a további fejlesztését
most nem támogatták. Az utcafronti részben szinte minden
falat megmozgattak. A korábbi
főzőkonyha helyén mini-bölcsődét, új vizesblokkokat, öltözőhelyiséget és melegítő konyhát alakítottak ki. Komplett
tetőcsere, nyílászárócsere és

teljes szigetelés is megvalósult.
Az épület hátsó felében a régi
raktárakat egybenyitották, és
tornaszobát, valamint a léguti
betegséget megelőzése és kezelése miatt fontos passzív sószobát építenek a gyerekeknek.
A mini bölcsőde 7 fő befogadására lesz alkalmas, és jövő
szeptembertől tudja majd fogadni a gyerekeket. Az udvaron
is új játékok kerülnek elhelyezve, valamint mobil kerítéssel egy külön rész lesz elkerítve
a bölcsisek számára. A beruházás miatt az ovisok szeptemberben a faluházban kezdték
meg a nevelési évet, de mostanra már ismét birtokba vehették az óvoda csoportszobáit.
Az egészségház felújítására
60 millió forintot kapott a település, s a munkák itt is a nyár
elejétől október végéig tartanak. Az orvosi rendelő pár éve
saját erőből felújításra került,
így ott most csak fűtéskor-

Változatos programokat kínálnak

Kowalsky koncert Egerváron.

Nincs olyan hónap, hogy ne rendeznének valamilyen kisebbnagyobb programot Egerváron, és ugyanez a lendület jellemzi
majd a település életét az év hátralevő részében is.
Nemrég tartott nagy sikerű koncertet a várkastélyban a Kowalsky meg a Vega zenekar, melynek várhatóan jövőre is lesz
folytatása, valamint túl vannak egy sikeres rendezvénysorozaton a
könyvtári hét alkalmából.
A faluház és könyvtár épületében tovább folytatódik a könyvtármozi és egyéb könyvtári programok, a nyári szünetet követően
pedig újra indul a zenebölcsi, de várható még turisztikai és egészségügyi előadás is. November 10-én lesz az ilyenkor szokásos
szépkorúak találkozója a tornateremben, a hónap végén pedig a
hagyományos Katalin-napi búcsúra kerül sor.
Decemberben megrendezésre kerülnek a hagyományos adventi hétvégék a főtéri programokkal és gyertyagyújtással, és a
tavaly újraélesztett adventi kézműves vásár is megrendezésre kerül december 14-én a közösségi házban.
Elöljáróban ennyi, de a szokásoknak megfelelően az aktuális
rendezvény előtt külön tájékoztatják majd a lakosságot.

Az egészségház felújítására 60 millió forintot kapott a falu.

szerűsítés történt. Az épület
többi részében azonban jelentős
munkák zajlottak. A fogorvosi
rendelő új nyílászárókat kapott,
valamint új falburkolatok és
járólapok kerültek elhelyezésre.
Az orvoslakás teljes átalakuláson esett át. Az utcára néző
kettő nagyszoba a fiókgyógyszertár számára lett átalakítva,
ami eddig az iskola épületében
volt. A költözés után a jövőben
minden egészségügyi szolgáltatás egy helyen lesz elérhető. A
lakásból elszakított tereket úgy
próbálták pótolni, hogy az udvar felé bővítették az épületet,
ezáltal új szoba lett kialakítva.
Megújultak a vizesblokkok és a
járófelületek is.
Az épület külsejét tekintve
is sok az újdonság. A tető új
lécezést, szigetelést és tetőcserepet kapott. Minden régi nyílászáró újra lett cserélve, és az
akadálymentesítés érdekében
minden bejárathoz új rámpák
lettek építve. Az áramszámla
csökkentésére napelempark került a tetőre, ahol még új
villámvédelmi rendszer is kiépítésre került. Az udvaron
fedett fa szerkezetű kocsibeálló
készült a személyzet részére,
valamint 7 új parkoló, amiből
egy a mozgáskorlátozottak részére lesz fenntartva. Az autók
közlekedési nyomvonala megerősített alapot kapott, melynek
a tetejére több mint 600 négyzetméter térkő burkolat került.
A felújítás során a háziorvosi rendelés szinte folyamatosan tudott működni, míg a fogorvosi ellátást muszáj volt több
mint egy hónapig szüneteltetni.
A harmadik pályázat egy
ipari park kialakítását célozta
meg a település északi végén,

melyre 84 millió forintot nyert
az önkormányzat. Jelenleg a
tervezés és engedélyezés folyamata zajlik, jövőre pedig elkezdődhet a megvalósítás is. Az
utóbbi években egyre több vállalkozás szeretett volna Egerváron letelepedni, de eddig nem
tudtak ehhez területeket biztosítani. Ha cégek érkeznek a faluba,
az az adóbevételek emelkedésével jár, ami további fejlesztésekre tud fedezetet biztosítani.
Az előbbieken túl egyéb
fejlesztések is megvalósulnak
Egerváron. A zártkerti programoknak köszönhetően közel 10
millió forintból hegyi utakat
lehet megerősíteni, ami jövő
tavaszig valósul meg. Szintén a
jövő évet érinti az a fejlesztés
amit az önkormányzat a Zalavíz Zrt.-vel közösen valósít
meg. A Széchenyi utcában ivóvíz gerincvezetékek cseréjére
kerül sor több mint 1500 méter
hosszú szakaszon, ami után a
járdák is megújulnak és térkő
burkolatot kapnak.
Végezetül egy újabb nyertes pályázatról tudunk beszámolni, amit Egervár önkormányzata Lakhegy és Csatár
önkormányzatával közösen adott
be. A bírálat során támogatásra
érdemesnek találták, melynek
köszönhetően több mint 35
millió forintot nyert a 3 település. Ebből a pénzből 3 éven
keresztül valósulnak meg majd
programok valamint egy-egy
személy alkalmazására is lehetőség nyílik.
A fenti eredményeken felül
még számos pályázat vár elbírálásra, melyek közösségi terek
kialakítását és kulturális programok megvalósulását tudnák
biztosítani.
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Európai ellátó központot avattak Egerszegen

A felvétel a Dahua egerszegi elosztó központjának bejelentő
ünnepségén készült. Balról a harmadik Vigh László országgyűlési képviselő, hetedik Balaicz Zoltán.

A világ egyik vezető biztonságtechnikai gyártó cége, a
kínai Dahua Technology Corporation Magyarországot, és
azon belül Zalaegerszeget választotta európai összeszerelő
és disztribúciós tevékenységének helyszíneként.
Nem véletlen, hogy a nyár
folyamán Zalaegerszegre látogatott Kína magyarországi
nagykövete, hiszen már javában folytak a tárgyalások a
beruházás részleteiről.
Az ünnepélyes bejelentésre
a város dísztermében szeptember 18-án került sor, ahol Ponevács-Pana Petra, a Külgazdasági és Külügyminisztérium
külgazdasági ügyekért felelős
államtitkár-helyettese elmondta: a kínai cégek egyre inkább
európai hídfőállásnak tekintik
Magyarországot. A magyarországi export tavaly először átlépte a 100 milliárd eurót, és
ennek 26 százalékát az elektronikai ipar adta. A Dahua Kínán
kívüli első elosztó központjának zalaegerszegi létrehozásával ez az arány tovább növekedhet. Termékeivel a világ
180 országában jelen lévő
Dahua a bevételének 10 százalékát kutatás-fejlesztésre fordítja. Világszerte mintegy 13 ezer
embert foglalkoztat, közel a
fele, 6 ezer ember kutatássalfejlesztéssel foglalkozik.
Csou Hszin-Csien, a Kína
magyarországi nagykövetségének kereskedelmi tanácsosa arról beszélt, hogy Kína számára
Magyarország az egyik legfon-

tosabb befektetési célpont,
2016-ban meghaladta a 4,1
milliárd dollárt a magyarországi befektetési összegük. A
Dahua a második olyan kínai
cég a Huawei után, amelyik
európai elosztó központot hoz
létre Magyarországon.
Jason Cseng, a Dahua Technology Kínán kívüli országok
operációs igazgatója a társaságról elmondta: a vállalat fejlődése az utóbbi tíz évben dinamikus, Kínán belül a 10 legfontosabb márkanév egyikének
számít. A világon az 50 legnagyobb biztonságtechnikai cég
egyike, Magyarországon 2016ban alakította ki első értékesítési központját. Zalaegerszegen 3000 négyzetméteres bázist
alakítanak ki, ahol naponta 300
berendezést gyártanak, de ezt a
számot rövid időn belül 500-ra
kívánják emelni. Arra törekszenek, hogy minél több magyarországi beszállítóval kössenek
üzletet, illetve a Zalaegerszegről Európába szállított árumennyiség elérje a havi 150250 ezer darabot.
Vigh László országgyűlési
képviselő arra emlékeztetett,
hogy Zalaegerszegen már épül
45 milliárd forintos beruházással a járműipari tesztpálya,
amely újabb kapcsolódási pont.
Balaicz Zoltán polgármester
pedig arról is beszélt, hogy a
zalai megyeszékhely egy kínai
befektető szállodafejlesztésének is helyet ad.
A Dahua Technology fő tevékenységi körébe tartozik a

CCTV (videomegfigyelő) eszközök összeszerelése és azok
egyedi igényekhez való igazítása. Termékeiket – például a
hálózati kamerákat, hálózati
adatrögzítőket – egyebek mellett pénzügyi, kormányzati, ipari és kiskereskedelmi területen
alkalmazzák, illetve a sport, a
szabadidő, a közlekedés és az
energetika területén.
Zalaegerszegen a 2014-ben
meghirdetett gazdaságfejlesztési és munkahely-teremtési program hatására folyamatosan fejlődnek a cégek. A modern
technológiák, a piac növekedése és a kiszámítható, stabil környezet bővítésre sarkallja a
korábban letelepült vállalkozásokat is. Ez több ezer új munkahelyet jelent:
– 2015: 1800 új állás jött
létre
– 2016: 1200-al bővült a
munkahelyek száma (2015-ben
és 2016-ban, 2 év alatt összesen 3000 új állást kínáltak a
vállalatok)
– 2017-ben és 2018-ban a
cégek 800 munkahely létrehozását indították el (vagyis az új álláshelyek száma eléri a 4000-et)
A regisztrált álláskeresők
száma a városban évről évre
csökken. Mára ez az arány rekord alacsony szintre csökkent.
Regisztrált álláskeresők aránya
Zalaegerszegen:
– 2014. december: 4,7 %
– 2015. december: 3,3 %
– 2016. december: 3,0 %
– 2017. december: 2,7 %
– Zalaegerszeg folyamatos
fejlődése érdekében, illetve a
munkaerőhiány csökkentésére
egy 18 pontból álló programcsomagot fogadott el a közgyűlés. A megoldások között szerepel munkásszálló létesítése (a

volt ZÁÉV munkásszálló felújítására és újbóli megnyitására
2018-ban 600 millió forintot
fordítunk), duális képzőközpont kialakítása ugyancsak 600
millió forintos projekt keretében, lakásépítési program, szakemberlakás koncepció, lakásvásárláshoz nyújtott kamattámogatás, építési telkek kedvezményes biztosítása – mondta lapunknak Balaicz Zoltán. – Talán ezen intézkedések is szerepet játszottak abban, hogy
2015-ben az országban elsőként nyerte el a Tudományos és
Technológiai Park minősítést
a város északi ipari parkja,
2016-ban a város kapta a „Befektetőbarát Település” címet,
2018-ban pedig Zalaegerszeg
vehette át „Az év ipari parkja”
kitüntetést. Sor került a 170
milliárd forintos beruházással
megvalósuló, Zalaegerszeget az
M7-es autópályával összekötő,
a sármelléki nemzetközi repülőteret is érintő M76-os kétszer
kétsávos gyorsforgalmi út alapkőletételére, ezzel elindult az
útépítés. Zajlik a Zalaegerszeget az osztrák határhoz vezető
M8-as úttal összekötő kétszer
kétsávos gyorsforgalmi út tervezése. Kormányhatározat született a zalaegerszegi logisztikai
központ és konténerterminál
létrehozásáról, továbbá 45 milliárd forintos ráfordítással épül
az északi ipari parkban, 265
hektáros területen az elektromos és az önvezető autók kutatás-fejlesztésének és innovációjának Európában is egyedülálló bázisa, a járműipari tesztpálya. Ehhez kapcsolódva Magyarországon belül Zalaegerszeg lesz az ötödik generációs mobilhálózat, az 5G tesztvárosa.
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Autómentesen, sportosan a dombok közt
Kispáli túrázók a Kuruc Parkban és az oszkói pincesoron
Bár az időjárás törekedett rá,
hogy a kirándulók kedvét szegje, de a kispáli bringásokon és
gyaloglókon nem fogott ki a
viharos szél és az eső. A tervezett időpont után, szeptember
22-i szombat helyett másnap,
vasárnap, de annál nagyobb
kedvvel tették meg a tervezett
utat. Rekordszámú jelentkezés
érkezett a szervezőkhöz, ötvenen jelezték indulási szándékukat – tudtuk meg Horváth Zsuzsanna polgármestertől.
Az Európai Mobilitási Héten, az autómentes nap jegyében megrendezett túra reggelén
ragyogó napsütésre ébredtek
Kispáli túrázói, az indulás időpontjára népes csapat gyűlt
össze az Ifjúsági Háznál, hogy
ki-ki a választott módon megtegye a távot. A túrázók némi
bemelegítést követően bringá-

val és gyalogosan indultak útnak Győrvár irányába, a túra
tervezett célja a Kuruc Park
felé. Az időjárás szeszélye
miatt ugyan csak érintették a
nevezetes emlékhelyet, s a rendezvényt végül a győrvári faluháznál bonyolították le.
– Örömömre szolgál, hogy
minden korosztály képviseltette
magát a rendezvényen a gyerekektől az aktív korosztályon át
a nyugdíjasokig, ez köszönhető
volt talán annak is, hogy a túrát
kétféle módon is teljesíthették a
résztvevők. Erőnléttől függően
a csapat egyik fele kerékpáron,
a másik része pedig gyalog
vágott neki. A kerékpárosok a
mintegy 13 kilométeres Kispáli
- Nagykutas - Andrásfa - Hegyhátszentpéter - Győrvár dimbes-dombos útvonalon kerekeztek végig, míg a gyalogosok

Mi is az a népszokás?

Népes csapat indult Győrvár felé a kispáli sportpályától.

kisétáltak a nagypáli szőlőhegyre, ahonnan a Nagypáli
Ökobusz szállította tovább a
csapatot. Győrváron ügyességi
vetélkedők, sorversenyek élénkítették fel a résztvevőket, s tudás alapú próbatételek, így például játékos tesztlapok kitöltése, KRESZ-teszt is színesítette a programot. A szervezők
minden résztvevőnek meglepetés ajándékkal kedveskedtek.
Az önkormányzat pályázati forrás révén minden résztvevőt
ajándékban részesített. Hátizsá-

kot, nyaksálat kaptak a túrázóink, s természetesen frissítőket is biztosítottunk számukra
– tudtuk meg Horváth Zsuzsannától.
Az autómentes napot alaposan kihasználták a túrázók,
hiszen a frissítők elfogyasztása
után Győrvár és környéke nevezetességein túl az oszkói pincesorra is ellátogattak. Megtekintették a látnivalókat, majd
késő délután indult haza a
csapat.
Farsang Lajos

Könyvtárosok találkozója

Az alkotók és alkotásuk…

„Voltaképpen a kultúra hagyományozódásának spontán formája, az a keret, melyben a nép ünnepe és hétköznapja lejátszódik.
Közösségi magatartásmód és cselekvésmód; olyan viselkedési mód,
melynek a közösség tagjai alávetik magukat, mert megfelel az élő
kulturális hagyománynak. Egyszerre illemtan, erkölcsi kódex,
íratlan törvény, művészet, költészet, színjátszás, mítosz és mágia.”
Mindenképpen ezt tartva szem előtt a helyi nyugdíjasklub tagjai az őszi ünnepkör megnyitójaként – a szüreti felvonulás és a
mulatság hírnökeként – szalmabábukat állítottak Vasboldogasszonyban a helytörténeti kiállítás épülete elé.
Soós Bálintné, Darók Józsefné, Bencze Jánosné, Peresztegi
Ferencné, Kovács Béláné, Varga Istvánné szorgos keze alatt alakultak a bábuk emberformára. Öltözették, díszítették, formálták,
ízlésesen elrendezték a szalmát, a kukoricát, a csuhét, a napraforgót, a paprikát, a tököt a természet által megtermelt javakat.
Köszönjük Balogh Istvánnak, Vincze Istvánnénak Gorza Tamásnak és településünk önkormányzatának az alapanyagokat,
köszönet a hölgyeknek, hogy a csütörtök délutánjukat feláldozták
és a közösségért alkottak.
Hegyi Erzsébet

Alsónemesapátiba
várták
szeptember 27-én kollégáikat a
Deák Ferenc Megyei és Városi
Könyvtár, valamint a Zala
Megyei KSZR képviselői.
A rendezvény megnyitásaként Kiss Gábor, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója üdvözölte a rendezvényre látogatókat. Pereszteginé Cziráki Katalin polgármester asszony köszöntötte
a vendégeket és egy kisfilm
kíséretében mutatta be a települést, majd beszámolt a faluban végbevitt és folyamatban
lévő fejlesztésekről, a jövőbeni
tervekről.

Krápicz Lászlóné könyvtáros képes bemutatóval illusztrálva mutatta be Alsónemesapáti közösségi életét és a helyi
könyvtár programjaihoz kapcsolódó rendezvények sokaságát.
A Dél-Dunántúl régió könyvtári szolgáltató rendszer műhelynapjának kikapcsolódásaként a Baranya, Somogy, Tolna
és Zala megyei könyvtár és
KSZR képviselői megcsodálhatták a település adottságait és
a helyi értékeket.
A kellemes, őszi időben egy
tartalmas képzés helyszíneként
jelesre vizsgázott a zalai település.
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mxm lakberendezés rovata

• Bérfőzés • Kereskedelmi főzés • Palackozás

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001
Kisteljesítményű kazán fűtő

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!

E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselők
továbbképzése

Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

Az akció a megjelenéstől október 20-ig, illetve a készlet erejéig érvényes!

Fõzni jó!
Tiboros…
Tibor mindig rendkívül
elfoglalt. A sok feladat és
határidő minden idejét felemészti. Beköltözése óta
alig változott valami az otthonában. Nem is csoda, hiszen alig volt otthon. Teltek
az évek. Múlt év végén megbetegedett, otthon kellett
maradnia. Így volt elég ideje
elgondolkodni, hogy mi a
fontos. Eszébe jutott, hogy a
beköltözése után mennyi
mindenen akart változtatni,
azonban ezekből nem lett
semmi. Mindig közbejött valami nagyon fontos…
– Ez így nem mehet tovább! Ha most meggyógyulok, magamra fogok több
időt szánni! Az otthonom
lesz a legfontosabb – határozta el Tibor.
Januárban a tettek mezejére lépett. Berohant egy lakberendezési áruházba, vett
pár dolgot. Otthon már nem
volt elégedett az eredménynyel. Ő ennél többre vágyott. Tibor is, mint minden
igényes ügyfél, csak azt tudta, hogy min szeretne változtatni, de azt hogyan lehet
megvalósítani, már nem.
Nem akart csak trendi lenni.
Tibor egy Tiboros otthont
akart magának, ami tükrözi
az egyéniségét. Kénytelen
volt beismerni, hogy segítségre van szüksége. Olyan
céget keresett, amely nem
csak tervez, de gyárt is.
Ezért találkoztunk. 3 D-s látványterveken mutattuk meg,
milyen lesz az otthona. Így
minden részletet át tudtunk
beszélni a gyártás és a beszerelés előtt. Amikor elkészültünk, hívtam Tibort.
– Elégedett vagy? – kérdeztem.
– Igen, ilyet akartam!
Igazi Tiboros!
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Közösen mulattak…
…Vasboldogasszonyban és Gősfán
Szeptember a szüret ideje, a
hónap elmaradhatatlan eseményei közé tartozik a hagyományos felvonulás és mulatság,
melyet Vasboldogasszony és
Gősfa közösen tartott.
A menet Vasboldogasszonyból indult a kisbíró vezetésével
lovasokkal, szőlőt vivő szép
magyar leányokkal, akikre a
csőszlegények vigyáztak. Feldíszített lovas hintóval, amelyen a bíró és bíróné foglalt helyet, traktor utánfutóval, amelyen a Vasboldogasszonyi Dalos Kör asszonykái jókedvűen
énekeltek. Almaszállító kis fo-

gat vidám, kacagó gyerekekkel,
cigányasszonyokat alakító hölgyekkel, asszonyokkal, menyasszonnyal, vőlegénnyel telt meg.
A hosszú út során a felvonulást megcsodáló falu lakói
finom borral, pálinkával kínálták a menet tagjait. A fogatot
pap és apáca is kísérte, akik
megáldották a résztvevőket.
Végül, de nem utolsó sorban a
vajdáról és a vajdánéról is essen pár szó. A vajda pálinkás
üvegével és a szájából kilógó pipával az apáca megtáncoltatásával is fokozta a
hangulatot.

A kisbíró kihirdette.

A gősfai faluházhoz érkezve a pap összeadta a menyasszonyt és a vőlegényt, majd
elkiáltotta magát: – Szentelt
vizet mindenkinek!

Ezután kezdetét vette a szüreti mulatság. A finom babgulyás elköltése után táncolt a
falu apraja és nagyja!
Keszei Edina

A szüreti mulatságok hangulatát őrizték Nemesapátiban

Együtt préselték a szőlőt a szüreti mulatságon.

Fehérné Simon Piroska, a
képviselő-testület tagja elmondta, a rendezvény néhány év kihagyás után öt évvel ezelőtt
kelt újra életre. A program célja
természetesen a helyiek bevonásával a hagyományok őrzése
és a közös mulatság.

A szervezők idén is hirdettek főzőversenyt, melyen vadétellel lehetett indulni. Fűnyíró
traktor versennyel is színesítették a délutánt, és a gyerekeknek szánt rendőrségi bemutatóval is várták az érdeklődőket.
A látogatók megismerkedhettek

Zalaegerszegi tudósítókat keresünk!
Zalaegerszegről, vagy közvetlen közeléből
keresünk tudósítókat lapjainkhoz!
Gépkocsihasználat, fotózás, számítástechnikai
alapismeretek szükségesek.
Olyanok jelentkezését várjuk, akik hétköznapokon
nap közben és hétvégéken is tudnak
feladatot vállalni!
Jelentkezés: zalataj@zelkanet.hu
zalatajkiado@gmail.com
tel.:30/378-4465

a borkészítés főbb mozzanataival, így a szőlő darálásával és
préselésével is, és nem hiányozhatott a mustkóstolás sem.
A fő attrakció ez alkalommal is a szüreti felvonulás volt,
mely a falu több pontján is
megállt és az őket váró helyiekkel koccintottak a falu főutcáján, míg a kisbíró kidobolta
mondanivalóját. A kígyózó tömeg jó hangulatban vette birtokba az erre az alkalomra különösen szépen díszített főutcát.
A felvonulás végeztével az
Andráshidai Hagyományőrzők
műsora folytatta a szürethez kötődő szokások felelevenítését.
A főzőversenyen hat csapat
mérettetett meg a négyfős zsűri
előtt. Ez alkalommal a Vadvirágok csapata készített a zsűri
ízlésének leginkább kedvező
ételt, melyet a Nemesapáti Szakácsa kupával jutalmaztak.

Gáspár Zoltánné, Nemesapáti polgármestere elmondta:
az idei évben a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán keresztül anyagi támogatásban részesült a rendezvény. A pályázat
témájával összhangban helyi,
még fennmaradt tárgyakat,
fotókat gyűjtöttek össze, melyek a szőlőműveléshez és borkészítéshez is köthetőek. Ezekből kiállítás nyílt, melyet az
érdeklődők nagy örömmel fogadtak.
Gál Annamária vezetésével
a helyi gyermekek és a nyugdíjas klub néhány tagja a szürethez, az őszhöz kötődő kerámiákat készítettek, melyek szintén a kiállítás részét képezik.
A délután további részében
közös falatozás, majd a Szent
Mihály napi tűzgyújtás várta a
rendezvény vendégeit.
Gellén Szilárd
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