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Falunapi rendezvények Egerváron
Rengeteg program két napba zsúfolva
Egerváron minden év augusztus 20-a környékén rendezték a
szokásos falunapi rendezvényeket, ami idén sem volt másként.
Az eseményt pályázati forrásból valósította meg az önkormányzat és az Egervári Helytörténeti és Községszépítő Egyesület, amelyeknek két sűrű napot
sikerült megszervezniük. A prog-

ramok sora 20-án ünnepi misével kezdődött, ahol Kiss Gábor
atya megáldotta, majd Gyerkó
Gábor polgármester megszegte
az új kenyeret. Ezt követően a
templom mellett lévő Egervári
László emlékmű koszorúzása következett, melyen az önkormányzat mellett a helyi civil szervezetek is részt vettek.

A Kutyakölykök fergeteges produkciója nagy sikert aratott.

Kora délután már a Pincedombnál lévő szabadidőpark népesült be, ahová az Arany Fakanál főzőversenyre nevezett csapatok vertek tábort. Idén is pörkölt, valamint egyéb kategóriában lehetett indulni, ahol 20
csapat 28 féle étellel vett részt.
A remek hangulatról a folyamatos zene is gondoskodott, majd
15 órakor egy seregnyi veterán
jármű érkezett a helyszínre. 20
autót, és közel 30 régi motort
lehetett megcsodálni. Ezzel egy
időben „Parasztolimpia” is kezdődött, ahol a bátor jelentkezők
5 különféle versenyszámban mérhették össze a tudásukat. Kis idő
elteltével, 16 órakor újabb járművek érkeztek a rendezvényre. A Faterok, Motorok nevű csoport hozta el chopper motorjait,

akik az esztétikai élmény mellett lehetőséget is biztosítottak,
hogy utasként bárki felülhessen
egy körre.
17 órakor aztán elkezdődött
a főzőverseny étkeinek a zsűrizése, ami igénybe vette a tagok
ízlelő bimbóit, de hosszú tanácskozás után végül megszületett a
végeredmény. Az aznapi eredmények kihirdetésére 19 órakor került sor. Takaros porta díjat kapott a Horváth-család a Gyöngyvirág utcából, a Mikolás-család
a Nádasdy utcából, valamint a
Mátyás-család a József Attila utcából. A „Parasztolimpián” a hölgyeknél Zsuppánné Béres Erika, Frigyné Kálmán Erzsébet
és Rigó Rolandné sorrend született, a férfiaknál pedig Kollár
(Folytatás a 2. oldalon)

Zete 1920 Hagyományõrzõ Egyesület
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Falunapi rendezvények Egerváron
Rengeteg program két napba zsúfolva
(Folytatás az 1. oldalról)
Zsolt győzött, Frigy Tibor és
Simon Krisztián előtt. Ifjúsági kategóriában Réman Péter bizonyult a legjobbnak, mögötte Bertók Dávid és Kapcsándi Zsombor végzett. A főzőversenyen
egyéb kategóriában az Együtt
Egervárért Egyesület győzött, a
Kelta Vezér és a Katlankások
előtt. Pörkölt kategóriában a Magyar Főző Csapat végzett az
élen, mögöttük a Lakhegyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület és az
Egervári Gasztro Ördögök végeztek, valamint különdíjat kapott
Festő Tomi. Az est hátralévő részében ifj. Luif Ferenc és Hári
Attila szolgáltatta a zenéta a retro bálon.
A falunap második napján
lövészversennyel indultak a prog-

ramok, ahol több mint 40-en szálltak versenybe a lőtéren, a Pincedombon pedig egymást érték a
programok és a szórakozási lehetőségek. A szokásos ugrálóvárak, íjászat és lufihajtogatás mellett arcfestés és csillámtetoválás is várta a gyerekeket, de mini közlekedési park, hadászati
kiállítás, a Pitypang Játékudvar
népi játékai is rendelkezésre álltak. A rendezvény egy jótékonysági kezdeményezésnek is
helyet adott. A helyi Mesevár
Óvoda és Mini Bölcsőde szülői
munkaközössége és dolgozói sütemény- és játékvásárral települtek ki, de sült debrecenit és hotdogot is lehetett vásárolni, valamint tombolasorsolással is készültek. A bevételből az ovi
épületének utcafronti homlokzatá-

Szent Istvánt igazolta az idő

Seregnyi veterán jármű színesítette a programot.

ra szeretnének új dekorációt
készíttetni, illetve új bútorok beszerzését is tervezik.
A kiegészítő programok mellett délután fél négykor aztán a
fő programok is elindultak. Elsőként a Göcsej Kutya Klub tartott bemutatót, majd ezt követően a színpadon is elkezdődtek a
műsorok. A Kutyakölykök fergeteges táncprodukcióját Kalap Jakab zenés gyerekműsora követte, aki után a helyi csoportoké
volt a főszerep. Fellépett az
Együtt Egervárért Egyesület Violák csoportja, modern táncprodukcióval a helyi kislányok, és
Balázs Heni. Ez után a jelenlévők vendégül látása következett, amihez Gángó Károly
és csapata már kora délutántól

készítette az étkeket. Egy röpke szünet után pedig tombolasorsolással folytatódott a
program, ahol az élő malacokon és wellness utalványokon
felül egy Full HD Led Tv és
számos ajándékkosár is gazdára
talált.
A szerencse percei után már
csak két fellépő volt hátra. Elsőként Szabó Ádám lépett a színpadra, aki remek hangjával és
harmonika játékával örvendeztette meg a közönséget, majd
Oláh Gergő egy hasonlóan színvonalas produkcióval zárta a
programot. A tartalmas nap
végén már csak a Fáraó bál
volt hátra, akik a megszokott
hangulatot hozták el a Pincedombra az idei falunapra.

Esperesi kinevezés
Szeghy Csaba celebrálta a szentmisét.

Még most is sokan csak úgy
említik, hogy a Henye-hegyi
Szent István kápolna, noha néhány évvel ezelőtt egy helyi népszavazás után Pethőhenye ezen
hegyi településrésze Zalaegerszeghez került…
A hagyomány azonban nem
szakadt meg, idén sem maradt
el a szokásos hegyi tábori szentmise a Szent István kápolnánál.
Szeghy Csaba plébános celebrálta a szentmisét, aki a szertartás előtt köszöntötte a hegyre felzarándokoló híveket, akik között örvendetesen sok volt a fiatal.

Az atya prédikációjában részletesen kitért szent királyunk államalapító, szervező és az egyházat erősítő tevékenységére.
Szent István döntését a történelem, s az idő igazolta, hiszen
Európa közepén most is él az
öreg kontinens egyik legrégebbi állama, amely a kereszténység védőbástyája napjainkban is.
A szertartás végén Szeghy
Csaba köszönetet mondott a kápolna rendjéről gondoskodó Molnár Józsefnének, aki az idei búcsúi misére szánt új kenyérről
sem feledkezett meg.

Kiss L. Gábor atyát, Egervár plébánosát Székely János megyéspüspök szeptember elseji hatállyal vasvári kerületi esperesnek nevezte ki.
***
Kiss L. Gábor: plébános,
Egervár (Alexandriai Szent Katalin) plébánia. Felszentelés:
2000. június 14. Születési hely,
idő: Mosonmagyaróvár, 1974.
november 1. Szolgálati helyek.
Káplán: 2000-2005 Sárvár-Szent
László Plébánia. Plébános:
2005-2011 Torony, 2011-2013
excardinálva, Misszióstársaság.
2013-tól plébános, Egervár.
2020 szeptember 1-től kerületi esperes plébános, elérhető-

sége: Egervár, Széchenyi u. 1.
tel.: 30/569 1061
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Mediterrán kertészet, borkóstoló
Kirándultak a kispáliak
Három kispáli civil szervezet (kertbarát, ifjúsági, nyugdíjas egyesület) tagjai közös kiránduláson vettek részt augusztus elsején. A részletekről Kocsis Viktória, a Kispáli Kertbarát Egyesület elnöke tájékoztatta lapunkat.
– Utunk első állomása Harcz
Endre nagykanizsai kertészete
volt, aki a mediterrán gyümölcsfák gondozásáról tartott
előadást a mintegy harminc érdeklődőnek. Ezt követően meg-

tekintettük a becsehelyi kivi- és
datolyaszilva ültevényét, s láthattunk egy számunkra újdonságnak számító gyümölcsöt, az
indiánbanánt is. Érthetően sok
volt az érdeklődő kérdés. Ezt
követően Csörnyeföldre vezetett az utunk, ahol a Bussaypincészetet tekintettük meg, ahol
borkóstolón is részt vettünk.
Gyakorlatilag itt ért véget kirándulásunk érdemi része, s tapasztalatokkal, élményekkel gazdagon értünk vissza Kispáliba.

Sikeres kispáli pályázatok
Kispáli a Magyar Falu Program 2020. évi felhívásán két célterületre is eredményesen pályázott. Az „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” pályázati kiíráson
1.324.610 Ft támogatásban részesült az önkormányzat, amelyből egy kültéri kötélcsúszdapályával bővül a falu játszótere. A tervezés alapját a település lakói körében végzett
közösségi tervezési munkák
során a gyerekek részéről megfogalmazódott igények jelentették. A játszótér fejlesztése kapcsán igény merült fel olyan eszköz telepítésére, melyet a nagyobbak is élvezettel tudnak
használni. Másik szempont pedig az egyediség volt, hogy
olyan eszköz kerüljön a játszótérre, mely a környék településein nem található, így nem
csak a Kispáliban élő gyerekek, hanem a szomszédos települések gyermekeinek is élményt nyújt, a közös mozgás
és játék erejével erősítve már
gyermekkorban a helyi identitástudatot és a közösségi kohéziót.

A „Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés”
alprogramon elnyert 679.799
forintos támogatást 2 db fűnyírógép és 2 db bozótvágógép beszerzésére fordítjuk. Az
új eszközök hozzájárulnak a
rendezett településkép fenntartásához, valamint segítségünkre lesznek a közterek, emlékhelyek és a temető gondozásában is.
A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében idei
évben a civil szervezeteknek
is lehetőségük nyílt pályázni
közösségi tevékenységeik támogatására. A településünkön működő mind a négy egyesület benyújtotta a pályázati anyagát, jelenleg várják azok elbírálását.
Az önkormányzat az Agrárminisztérium által kezdeményezett Településfásítási Programon
is sikeresen pályázott zöldfelületeinek parkosítására, így településünk mintegy 560.000 Ft
értékben 12 db ezüsthárs fával és
2 db korai juhar fával gyarapodik. Az ültetésre közösségi esemény keretében ősszel kerül sor.
Böde-Tóth Zsanett

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

SEAT Cordoba eladó

www.zalatajkiado.hu

2006-os évjáratú SEAT Cordoba
3
(1400 cm , benzines, metálszürke)
első tulajdonostól Zalaegerszegen eladó.
Érvényes műszaki 2022. március 21-ig.
Érdeklődni: 30/378-4465
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Járművek megáldása
SAJTÓKÖZLEMÉNY
Polgármesteri Hivatal Épület energetikai
korszerűsítése
2019/03/18

Isten áldásával indult útnak a kislány Nemesapátiban a biciklijén.

Évek óta hagyomány már,
hogy július végén Szeghy
Csaba atya a plébániáihoz tartozó településeken (Nemesapáti, Alsónemesapáti, Vöckönd, Zalaszentiván, Alibánfa,
Pethőhenye, Bezeréd, Orbányosfa) Isten áldását kérve

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

szenteltvízzel hinti meg a
járműveket.
Legyen az autó, motor,
kerékpár, futóbicikli, tricikli,
babakocsi, melynek tulajdonosa Szent Kristóf közbenjárását
kéri a biztonságos közlekedésért, célba érkezésért.

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

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

Alsónemesapáti Község Önkormányzata a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító
Hatósága által a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP) keretén belül kiírt „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”
tárgyú felhívásra benyújtott, TOP-3.2.1-15-ZA12016-00003 kódszámú, „Polgármesteri Hivatal
Épület energetikai korszerűsítése című pályázattal 12.200.339 Ft 100%-os támogatásban részesült.
A polgármesteri hivatal a település központjában van
a Petőfi, Kossuth és Rákóczi utcák találkozásánál. Közvetlen udvari kapcsolatban a kultúrházzal, a könyvtárral
és a sportöltözővel. Az épület észak-déli hossztengelyű,
hagyományos tégla falszerkezetű, magas tetős, cserépfedéses épület. Funkciója: iroda.
Az épület jellemzően földszintes, kis terület hányadában alá pincézett. Energetikailag egy egységet képez. Az
épület az 1950-es években épülhetett. Az épületben
2001 körül központi fűtést létesítettek gáztüzelésű kazánnal, acéllemez radiátorokkal. A fűtési hálózatban, a hőleadókban változtatást nem terveztünk, mivel a jelenlegi
megoldás – a tervezett helyiségenkénti termosztatikus
radiátorszelepek beépítésével – az energiatakarékos
fűtést meg tudja valósítani. A fűtési és hmv készítés
energiatermelésre felhasznált primer energia vezetékes
földgáz. A földgáz mérésére egy darab gázmerő van felszerelve. A villamos energia fogyasztására kettő darab
merőóra van felszerelve. A villamos energia a hivatal
funkcionális működéséhez (világias, számítógépek, hűtők...) kerül felhasználásra.
Jelen projekt esetén villamos energia termelést érint a
fejlesztés, világításkorszerűsítést nem terveztünk. Az
épület energetikai fejlesztése során a külső homlokzati
hőszigetelést, a padlásfödém hőszigetelését és a pince
födém hőszigetelését, valamint akadálymentesítését tervezzük.
További információ:
Alsónemesapáti Község Önkormányzata
Telefon: 06/92/593-078
e-mail: info@alsonemesapati.hu

HIRDETÉSÉT feladhatja az
Észak-Nyugat Zala havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Térségünk átalakuló időjárása
Egyre gyakoribb az extrém mennyiségű csapadék

Fotó: Zalatáj
Javíthatnák a Gébártó-tó vízutánpótlását is.

Zalaegerszegen az éves csapadékmennyiség 700-800 mm között alakul. Sajnos az extrém helyzetekben gyakori, hogy egy óra
alatt zúdul a városra 50-60 mm csapadék, ami egy teljes hónap
átlagának felel meg, és ami a 60 perc alatt akár 4 millió köbméter (4 milliárd liter!) vizet is jelenthet.
– Sajnos az ilyen kezelhetetlen intenzitású viharokra egyre
gyakrabban kell számítani a következő években, évtizedekben,
hiszen a klímaváltozás miatt jelentősen átalakul térségünk időjárása. Aki követi a híreket, láthatja, hogy ugyanez a helyzet
Európa minden országában: számos cikkre, videóra, képre lehet
az interneten rákeresni, az extrém mennyiségű csapadékot az
ottani rendszerek sem tudják kezelni – mondja Balaicz Zoltán, a
város polgármestere.
Mindezzel kapcsolatban a következő tényeket emelte ki
Balaicz Zoltán:
„1. Városunk területe 102 négyzetkilométer, a burkolt utak,
utcák, járdák és parkolók száma 869, az utak hossza 600 kilométer, a járdáké 225 kilométer.
2. A város alatt húzódó több száz kilométeres csapadékcsatorna rendszer legnagyobb része a 70-es, 80-as, részben a 90es években épült ki, átmérőjükben normál intenzitású esőzésekre
tervezve (amit a mai napig tudnak is kezelni), nem pedig extrém
időjárási körülményekre. Csakhogy egyre ritkábbak a csendes,
nyugodt esők. A klímaváltozás miatt egyre gyakoribban lesznek
az extrém felhőszakadások. Nincs az a csapadékcsatorna rendszer (Európában sehol), ami ezt kezelni tudná.
3. Zalaegerszeg a Zala folyó partján fekszik. A folyó a környéken lehullott összes csapadék befogadója, a víz a város
elvezető rendszerén keresztül éri el a folyót. Régen az volt a
tervezési elv, hogy minél gyorsabban levezessék a vizet a befogadóba. De az évtizedekkel ezelőtt kiépített átmérő kapacitás
már nem elég a szélsőséges esetekben.
4. Az elmúlt évtizedekben jelentősen növekedtek a vízzáró
felületek. Szinte minden közterületre aszfaltburkolat került, a
környező dombok pedig beépültek telkekkel, családi házakkal,
pincékkel, és az oda vezető szintén aszfaltozott utakkal. Emellett
egyre kevesebben gyűjtik ezeken a helyeken az esővizet. Így a
lezúduló víz mennyisége nagyobb, lefolyása gyorsabb, és még
drasztikusabban keres utat magának a »völgybe«, azaz a város
belső területeire. A dombok alján lévő korábbi kis patakok,
árkok ugyancsak beépültek, és föld alatti csatornákká váltak.
5. A több száz kilométeres csapadékcsatorna rendszert csak
egyben lehet kezelni. Egy-egy szakasz (pl. a Göcseji út) átmérőjének növelése önmagában nem oldja meg a helyzetet, hiszen
attól még a dombokról becsatlakozó ágak, illetve a megnövelt

szakaszról a Zala folyóba vezető ágak továbbra sem lesznek
képesek az extrém mennyiségű csapadékot továbbítani. A több
száz kilométernyi városi csapadékcsatorna kicserélése többszörös átmérőjűre lehetetlen, mert horribilis összegbe kerülne. A
megoldás az integrált vízgazdálkodás fejlesztése lehet.
6. 2017-ben a városvezetés, látva a klímaváltozás következtében évente egyszer-kétszer, de egyre gyakrabban előforduló
extrém időjárási helyzetet, megbízta a Zalavíz Zrt.-t, személy
szerint Arnhoffer András elnök-vezérigazgatót, hogy szakértők,
mérnökök, tervezők bevonásával készítse el Zalaegerszeg integrált csapadékvíz gazdálkodási modelljét. Az egy éves munkával
összeállt 600 oldalas szakmai anyag részletesen tartalmazza a
beavatkozási helyszíneket és a tervezett fejlesztéseket (csapadékcsatorna rendszer bővítése, víztározók építése, záportározók,
gátak és átemelők kialakítása, stb.).
7. A szakértők az anyagban újragondolták a vízgyűjtő területek levezetési irányait, az árhullámokat visszatartanák – a
meglévő árvíztározókat felülvizsgálnák, ahol szükséges, működőképessé tennék, s újakat is építenének –, lassan engednék le
és/vagy hasznosítanák a vizet, például öntözővíznek. Így járnának el Neszelében is, ahol az Ilosfai és Neszelei utca vezeti le
vizet a Zalába egy nagy vízgyűjtő területről, s rendszeresek az
elöntési problémák. Nem erre a területre engednék a vizet a
teljes vízgyűjtőről, hanem átvezetnék a Gébárti-tó vízgyűjtő
területére. Ezzel javítanák az éghajlatváltozás miatt várhatóan
hosszú távon vízhiánnyal küzdő tó vízutánpótlását is. Ezúttal
nem a régi, tapasztalatokra épülő kézi számítási módszerekkel
alapoznák meg a műszaki beavatkozásokat, hanem mért értékekkel.
8. Fontos, hogy a helyi lakosság is partner legyen. A Zalaegerszegen élők is hozzá tudnak járulni a sikeres védekezéshez
azzal, ha elvégzik az ároktisztítási kötelezettségeiket. Az is nagy
segítség lenne, ha egyre többen gyűjtenék a csapadékvizet
öntözési célra, ezzel a kialakuló árhullámot lehet csökkenteni,
pont a legfontosabb szakaszban, az első 5-10 percben.
9. A 600 oldalas szakmai anyag terveinek megvalósítása a
teljes város területére a bontásokkal, helyreállításokkal, új csatornákkal, záportározók, gátak, átemelők építésével, szegélyezésekkel, aszfaltozásokkal együtt közel 20 milliárd forintos
beruházást igényel. Erre a városnak saját forrása nincs, hiszen
Zalaegerszeg teljes helyi iparűzési adóbevétele évi 4,7 milliárd
forint, melyből a kötelező feladatok és az összes intézmény
fenntartása (bölcsődék, óvodák, rendelők, idősotthonok, stb.)
után évi 200-300 millió forintot tudunk utakra, járdákra,
csatornákra költeni, ami elenyésző összeg a szükséges 20
milliárd forinthoz képest.
10. Így csak külső, pályázati forrás jöhet szóba. Sajnos erre a
célra jelenleg, a 2014-2020-as európai uniós fejlesztési ciklusban
nem volt KEHOP pályázati kiírás. Reményeink szerint azonban
a klímaváltozásra tekintettel a 2021-2027-es európai uniós
fejlesztési ciklusban lesznek csapadékkezelési megoldásokat is
támogató pályázatok, melyeken mindenképpen indulni fogunk.
A projekt megvalósulása egyébként nem csak a csapadékvíz
elvezetési problémák megoldását célozza, hanem a klímaváltozás helyi, negatív ökológiai hatását is mérsékeli, a hosszú
távon is élhető környezetért!”

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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A valóságtól eltérő nyilatkozat nem számít?
– Működik-e még a stromanrendszer (annak a személynek a
neve, aki más személy nevében
lép fel, mivel az utóbbi nem tud
vagy nem kíván a nyilvánosság
előtt szerepelni – a szerk.)?
– A szerződések elkészítésénél közreműködő jogi végzettségű emberek listáját bön-

Fotó: Zalatáj
Működik-e még a stromanrendszer a földvásárlásoknál? A felvétel az érintett terület környékén készült.

Zalaegerszeg környékén található három faluból fordultak
többen panasszal még tavaly az
ügyészséghez. Azt sérelmezték,
hogy a Zalaszentivánon mezőgazdasági tevékenységet folytató társaság osztrák vezetője a
település közelében ingatlanokat vásárolt. Annak ellenére, hogy
életvitelszerűen nem tartózkodik magyarországi lakcímén.
Az ügyészi vizsgálat megállapítása szerint alaposan feltehető, hogy az osztrák állampolgár
esetében az életvitelszerűen Zalaszentivánon tartózkodás nem
áll fent. Ám az ügyészség – a bírói gyakorlatra hivatkozva – arra
a megállapításra jutott, hogy az
a körülmény, hogy a vevő a szerződésben a valóságtól eltérő nyilatkozatot tett arra vonatkozóan, hogy helyben lakó, nem
eredményezi a szerződés semmisségét. Az ügyészség itt a
Kúria egy korábbi precedens
értékű ítéletére hivatkozik. Vagyis a szerződés törlésére nem
lát jogi lehetőséget.
A fentiekből arra is gondolhat az ember, hogy az ügyészség a Kúria precedens (irány-

adó) ítélete miatt nem akar egy
reménytelennek tűnő ügyben
részt venni. Teljesen érthetően.
z.t.
***
A fentiek kapcsán több észrevétel, kérdés is felmerül abban, aki nem jártas a jogban, s
inkább az igazságérzete alapján
alkot véleményt a dolgokról. Nézzük ezeket sorban!
– A földvásárlási szerződés
hivatalos okiratnak számít-e?
– Ha igen, akkor tartalmazhat-e a valóságtól eltérő nyilatkozatot?
– Ausztriában is elfogadnának-e ilyen nyilatkozatot egy
magyar gazdától, aki ott vásárolna termőföldet? (Erre egyébként nem sok esélye lenne.) Ha
kiderülne, valószínűleg nem csak
azt plakátolnák ki, hogy magyar ne lopj, hanem azt is, hogy
magyar ne hazudj!
– Mit tesz a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az itt élő gazdák érdekében ebben az ügyben?
– Hogy működnek a földkiadó bizottságok ebben a térségben?

Eladó telkek Egerszegen
Zalaegerszeg páterdombi területén
két egymás melletti földterület
2
2
(1945 m és 1418 m ) eladó.
A két telek közvetlenül a belterület
mellett található.
Érdeklődni lehet: 30/378-4465

gészve nem tűnnek fel érdekességek?
Mint látják, elég sok kérdésre szeretnénk választ kapni. Reméljük, hogy következő számunkban (a honlapunkon még
előbb) olvashatják az illetékesek válaszát.
Ekler Elemér

Terhes örökség… (5.)
Megszületett a hagyatékátadó végzés
Megszületett a végzés néhai
Ehrit Ilse Marie, volt pethőhenyei lakos örökhagyó hagyatékával kapcsolatban (a cikksorozat előző részeit honlapunkon, www.zalatajkiado.hu is
olvashatják).
A végzés 125(!) pontban részletezi a hagyatékot, amit törvényes öröklés jogcímén (mivel nem volt hozzátartozó és
érvényes végrendelet) a Ma-

gyar Állam kap. A végzés ellen
az érintettekhez történő kézbesítéstől számított 15 napon belül volt helye fellebbezésnek.
Kiadónk információja szerint a hagyatékátadó végzést a
Zalaegerszegi Törvényszéken
megfellebbezték.
A további fejleményekről természetesen beszámolunk olvasóinknak.
E.E.

Fotó: Zalatáj
S mi lesz az elhunyt kutyájával?
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Sajtóközlemény
Az INTERREG V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 pályázati forrásaiból támogatott
„Complex visitor guide system, tourism promotion and crossborder road access in the Slovenian Hungarian border region”
című, Guide2Visit rövid című, SIHU101 azonosítószámú projekt
keretében három próbaút valósult meg.
Az első próbaút 2020. március 4-én került megrendezésre. A
résztvevő vendégek nyolcan érkeztek Zalakarosról, a Hunguest
Hotel Freya-ból. A gyülekező reggel 9 órakor volt a szálloda recepcióján. A csoport kisbusszal utazott Lentibe, a Lenti Gyógyfürdő és Szent György Energiaparkba, ahová 10 órakor érkeztek
meg. A vendégek igénybe vették a fürdő szolgáltatásait: többek
között gyógyfürdő, élményfürdő és szauna is a rendelkezésükre
állt. Az étkezés a Lenti Gyógyfürdő és Szent György Energiapark Fregatt éttermében, büféebéd keretében zajlott. A kerékpártúra 14 órakor a Lenti Gyógyfürdő és Szent György Energiaparktól indult. A vendégek a lendvadedesi Víztározóhoz, tekertek, majd rövid pihenő és frissítő után folytatták útjukat
Lendvára, a Vinarium kilátótoronyhoz. Lendváról busztranszferrel utaztak vissza a szálláshelyre, Zalakarosra a Hunguest Hotel
Freya-ba.
A második próbaútra 2020. július 11-én került sor. A résztvevők a Hunguest Hotel Freya vendégei voltak. Az ötfős csoport
a szálloda előtti parkolóból kisbusszal indult Szlovéniába, a
lendvai várhoz. A busz 10 órakor érkezett meg a várhoz, ahol a
vendégek megtekintették a helyi kiállításokat. A várlátogatás
után ültek kerékpárra a résztvevők. Úticéljuk a Dabronak település mellett található Bakonaki tóhoz, ahol a meseparkot, az
energiaparkot, és a Szent Vid kápolnát és forrást is meglátogatták. Ezután a Bakonaki Kalandpark pályáit próbálhatták
ki a vendégek. Az ebédet már Magyarországon, a nemesnépi
Abbázia Country Club éttermében fogyaszthatták el a túrázók.
Az utolsó állomás Márokföld volt, ahol a kalandpark után az
Artjárót és a Tündérkertet is megtekintették. Márokföldről
busszal utaztak vissza a kiindulási pontra, a Hunguest Hotel
Freya-hoz.
A harmadik próbaút 2020. augusztus 15-én zajlott le, 6 fő
részvételével. A vendégek ezúttal is Zalakarosról, a Hunguest

Csodálatos helyeken fordultak meg.

Hotel Freya-ból érkeztek. A csoport 9 órakor kisbusszal indult a
szálloda parkolójából Nemesnépre. 10 óra 10 perckor érkezett
meg a busz az Abbazia Country Club lovardájához, ahol lovas
programon vehettek részt a vendégek. A program tartalmazta a
lovarda bemutatását és lovaglási alapismeretek oktatását a
tapasztalattal nem rendelkezők részére, és természetesen lovaglást. A lovaglás után kerékpárral hajtottak át a vendégek a
Sárberki Horgásztóhoz, ahol a büfében elfogyasztották ebédjüket, melyet horgászprogram követett tósétával egybekötve.
Ennek végeztével busszal utaztak vissza a szállodába.
2020 augusztusában beindult a projektet népszerűsítő online marketing kampány, elsősorban a projekthonlaphoz (http://guide2visit.eu/)
és Facebook profilhoz https://www.facebook.com/guide2visit/)
kapcsolódóan. Célja a projektpartnerek által kialakított turisztikai programcsomagok népszerűsítése, a programcsomagokban meghatározott célcsoportok számára, valamint a
Guide2Visit projektről készült image-film népszerűsítése. A
szlovén-magyar határtérségben található turisztikai vonzerők
népszerűsítése érdekében „Szelfizz és nyerj!” címen nyereményjáték is kapcsolódik a kampányhoz. A játék célja megtalálni azt a
túrázót, aki a legnépszerűbb szelfit készíti el magáról úgy, hogy
a kihelyezett QR kód is látható az adott turisztikai vonzerő
helyszínen.

Ajándék Vasboldogasszonynak
A vasboldogasszonyi önkormányzati hivatal egy jeles eseménynek adott helyszínt. A napokban átadásra került a településhez kötődő személyek által az önkormányzat részére
egy kis hegyi birtok, melynek
szerződéskötésére 2020. szeptember 3-án került sor az önkormányzat épületében.
Az esemény után a polgármester megvendégelte a település
támogatóit és köszönetképpen egy
helyi termékből álló ajándékcsomagot adott át részükre. Ezt
követően közösen megtekintették
az ajándékként kapott birtokot.
A település vezetője, Németh Zsolt elmondta, hogy az
ajándékba kapott ingatlant miként szeretné hasznosítani a település lakossága számára.

A szerződés aláírása.

Egy kis hegyi birtokkal gazdagodott a falu.

www.zalatajkiado.hu

