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Rendezvényteret avattak
Egerváron, október közepén. A
Vidékfejlesztési Programba tar-
tozó Leader pályázatnak kö-

Tovább szépült a faluközpont Egerváron

Jobbról Manninger Jenő, Gyerkó Gábor és Kenessey Tibor.

szönhetően egy 450 négyzet-
méter nagyságú, térkő borítású
területet alakítottak ki az álta-
lános iskola, és a közös ön-

kormányzati hivatal közötti
részen.

Az avatáson Manninger
Jenő országgyűlési képviselő
elmondta, hogy a kormány ki-
emelten kezeli a vidéki telepü-
lések fejlesztését, amire a Ma-
gyar Falu Program mellett a
Leader pályázatok is jó példák,
ráadásul itt a települések igé-
nyeihez igazították a különböző
kiírásokat. polgár-Gyerkó Gábor
mester ismertette a 10 millió fo-
rint ráfordítással megvalósuló
projektet. Kiemelte, hogy a jövő-
ben a központba tervezett sza-
badtéri programok mellett akár
az iskola rendezvényeinek is he-
lyet adhat a most avatott tér, és
hozzátette, hogy ezzel a fejlesz-

tésnek még nincs vége, mivel
hamarosan a terület mellett hú-
zódó út felújítása is megvalósul,
így az iskolába érkező személy-
gépjárművek aszfaltos úton kö-
zelíthetik meg az intézményt.

Végezetül ,Kenessey Tibor
az iskola vezetője fejezte ki
örömét, hogy az intézmény
szomszédságában jöhetett létre
az új tér, amin a programjaik
mellett akár a tornaórákat is
meg tudják tartani.

A beszédek után a nemze-
tiszínű szalag átvágása követ-
kezett, majd a jelenlévők Pál
Krisztina énekében gyönyör-
ködhettek, ami után az önkor-
mányzat egy tál ételre is ven-
dégül látta őket.

Vasboldogasszonyban is el-
készült az őszi dekoráció, mely
a település központját díszíti.
Köszönjük , aCsalló Dávidnak

Őszi díszben Vasboldogasszony
nyugdíjas klub tagjainak és a
helyi dolgozóknak az elkészí-
tésben nyújtott segítséget.

– v –

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
keres a megye minden részéből.tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Gábor már megpróbált
mindent, hogy tisztázza a
helyzetet a szolgáltatóval.
Hívta az ügyfélszolgálatot,
már többször beszélt az ügy-
intézőkkel, írt már nekik e-
mailt, de a helyzetet nem
sikerült megoldania.

– Nincs mit tenni, be kell
mennem, és személyesen
kell elintéznem.

Bár jobban örült volna,
ha erre nem kerül sor. Egy
zsúfolt ügyféltér vírus idején
nem a legjobb választás.
Másnap reggel a szükséges
papírokkal és maszkkal a
zsebben elindult, hogy végre
megoldódjon ez a bonyo-
dalom. Mielőtt belépett vol-
na az ügyféltérbe, bekapott
egy mentolos cukorkát,
maszkot fel, sorszám, majd
leült egy székre. Egy kis idő
eltelte után a mentolos cu-
korka egyre erősebb lett.
Utólag kiderült a maszkba
kilélegzett és beszívott le-
vegő egyre jobban telítődött
mentollal. Gábor utoljára ak-
kor érezte így magát, amikor
a bablevesbe sokkal több
erős paprikát tett, mint kel-
lett volna. Akkor először a
feje kezdett vörösödni, majd
a szeme is könnybe lábadt.
Ebben a pillanatban Gábor
került sorra. Az ügyintéző
meglátva Gábor feldúlt, egy-
re vörösödő fejét, a botrány-
tól tartva pár percen belül
megoldotta a problémát.

– Köszönöm, nyögte Gá-
bor a mentolos cukorkától
könnybe lábadt szemmel.

Ezt látva az ügyintéző
döbbenten csak ennyit tudott
mondani:

– Ugyan már, hiszen ez a
munkánk...

mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Hiszen ez a munkánk…

Szinte minden hónapban
történik valami a Mesevár Óvo-
da és Minibölcsőde háza táján
Egerváron. A nyáron két kör-
nyékbeli vállalkozásnak köszön-
hetően megújultak a csoport-
szobák és a folyosók, majd az
ősz elején elkezdődött a udvar
kerítésének a cseréje, amire a
Magyar Falu Program nyújt

Szépül az óvoda és környéke

lehetőséget, ezáltal nem csak az
új térelválasztó elemek kerül-
nek elhelyezésre, de közel 500
négyzetméterrel növekszik a
gyerekek által használható terü-
let, és új parkoló is létesül az
intézményhez. Ráadásul Eger-
vár önkormányzatának újabb
nyertes pályázatának köszönhe-
tően 5 millió forint értékben

érkeznek új játékelemek az in-
tézményhez jövő tavasszal.

A vállalkozások és az ön-
kormányzat ténykedésén túl a
szülői munkaközösség is dol-
gozik az óvoda szépítéséért.
Még a tavasszal célul tűzték ki,
hogy az utcafronti homlokzatra
új színes dekorációt készíttet-
nek. A tervezések és az ajánlat-
kérések után már csak az anya-
giakat kellett előteremteni, mely-
nek érdekében a nyári falunapi
rendezvényen süti- és játékvá-
sárt szerveztek, amit tombola-
sorsolással egészítettek ki. A
bevétel szempontjából a célt
sikerült elérni, és a megren-
delést követően a közelmúltban
fel is kerültek az ovi falára az
új színes elemek, melyek már
messziről hirdetik, hogy itt bi-
zony a kisgyerekek tanyája
található.

A szülői munkaközösség a
sikeres akción felbuzdulva má-
ris új célokon gondolkodik, re-
méljük minél többet tudnak a
jövőben megvalósítani.

Az egervári Mesevár Óvoda és Minbölcsőde.

Véget ért azEgerváron
az ünnepi sorozat, mellyel az
Alexandriai Szent Katalin plé-
bániatemplom fennállásának 525
éves évfordulója alkalmából
szerveztek, és amit a Zala Me-
gyei Önkormányzat támogatott.

Szeptember végén még
Dankos Attila orgonaművész
adott koncertet, majd október
10-én a budapesti Fényszínház
előadásában gyönyörködhetett
a szép számú nézősereg. Léze-
res fényjáték keretében az Édes-
anya című előadást adták elő,
melyben Szűz Mária szemszö-
géből kísérhették figyelemmel
Jézus életét és szenvedéseit.

A következő hétvégén Vi-
rágh András, Liszt díjas orgo-

Templomi programsorozat

naművész koncertjét hallhatta a
közönség, aki a néhai orgoná-
ján adhatta elő Liszt, Bach, és
más zeneszerzők műveit, ugyan-
is az Egervári Egyházköz-
ség tőle vásárolta meg 2013-
ban a templom számára a
hangszert. Az előadáson köz-
reműködött csodás hangjával a
művész felesége, Gion Zsu-
zsanna is.

Virágh András és Gion Zsuzsanna.
Vándor László

Az ünnepi sorozat október
23-án zárult, amikor dr. Vándor
László, a zalaegerszegi Göcsej
Múzeum nyugalmazott igazga-
tója tartott vetítéssel egybekö-
tött előadást a templom történe-
téről, és polgár-Gyerkó Gábor
mester itt mutatta be a település
új képeslapjait, melyet minden
érdeklődő haza is vihetett, s
ami a jövőben a templomban is
megvásárolható lesz.
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Az interjú a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával jelenik. meg.

A járvány elleni küzdelem-
ben az elmúltMagyarország
időszakban nagyon sok tapasz-
talatot szerzett – hangsúlyozta
lapunknak adott interjújában
dr. Sifter Rózsa, Zala megye
kormánybízottja. Az első hul-
lám alatt a magyar emberek
bebizonyították, hogy a lehető
legszélesebb összefogásra ké-
pesek a bajban, s annak ér-
dekében, hogy a járvány má-
sodik hullámával szemben is
sikeresen vegyük fel a küzdel-
met, ugyanerre a felelős ma-
gatartásra, egymás iránti szo-
lidaritásra lesz szükségünk. A
kormánymegbízott kiemelte: a
kormány meghozta a szüksé-
ges korlátozó intézkedéseket
az emberek védelmében, akik
a nemzeti konzultáció ered-
ménye alapján egyértelműen
azt várják, hogy a vírus elleni
védekezés közepette is mű-
ködjön a gazdaság, a korlátozó
intézkedések arányosak, de ki-
sebb mértékűek legyenek,
mint a vírus magyarországi
terjedésének kezdetén.

– A beutazási korlátozások
fenntartása, a kötelező maszk-
használat, a teljes körű látoga-
tási tilalom elrendelése a kór-
házakban, valamint a szociális
intézményekben, illetve a szó-
rakozóhelyek és vendéglátó
üzletek nyitvatartási idejének
korlátozása mind olyan szabá-
lyok, melyek legszigorúbb
betartására kérek mindenkit,
ezek ugyanis nagyban befolyá-
solják, hogy milyen alacso-
nyan tudjuk tartani a beteg-
számokat – magyarázta a kor-
mánymegbízott. – A lakosság
felelősségén, rajtunk, mind-
annyiunkon múlik, hogy az el-
ső hullámhoz hasonlóan, most
is a leghatékonyabban védeke-
ző európai országok közé tar-
tozzunk és megvédjük állam-
polgáraink egészségét, a mun-
kahelyeket, a hosszú évek alatt
elért gazdasági eredményeinket.

A járvány terjedésének meg-
fékezéséhez a kormányhivatal
teljes erejéből hozzájárul, de
dr. Sifter Rózsa szerint fel-
adatuk jelenleg összetettebb,
mint fél esztendeje. – Akár-
csak a vírushelyzet kezdetén,
kollégáim a jövőben is folya-
matosan vizsgálják a bentlaká-

Csak összefogással győzhető le a járvány
Jelenleg összetettebb a feladat, mint fél esztendeje volt

sos intézmények orvosi ellátá-
sát, az oktatások meglétét, a
fertőtlenítő eljárásokat, hogy
rendelkezésre állnak-e a szük-
séges védőeszközök, fertőtle-
nítőszerek, a COVID-gyanús
és fertőzött lakók elkülöníté-
sének feltételeit és módját –
sorolta dr. Sifter Rózsa. Utalt
rá: az év hátralévő részében
már nem helyszíni ellenőrzés,
hanem iratbekérés alapján zaj-
lik majd az idősotthonok soron
kívüli ellenőrzése. A közneve-
lési intézményekben kiemelt
fontossággal bíró intézkedés,
az október 1-jétől előírt köte-
lező testhőmérséklet-mérés kap-
csán a lázmérők kiosztását
szintén a kormányhivatal ko-
ordinálta.

A kormányablakokban és a
kormányhivatali ügyfélszolgá-
latokon bevezetett korlátozó
intézkedések révén a legna-
gyobb biztonságban intézhetik
ügyeiket az ide látogató ügyfe-
leink – folytatta a kormány-
megbízott. – Az ügyfélszolgá-
lati helyszíneken előírtuk a
maszk kötelező használatát
mind az ügyintézőink, mind
pedig az ügyfelek számára. Az
ügyféltérben várakozóknak 1,5
méteres védőtávolságot kell
tartani, az ügyfélfogadást ellá-
tó munkatársainkat plexi elvá-
lasztók kihelyezésével védjük,
az ügyfélpultokra kézfertőtle-
nítőt helyeztünk – sorolta az
intézkedéseket dr. Sifter Ró-
zsa. – A lifttel ellátott épüle-
teinkben korlátoztuk az egy
időben szállítható személyek
számát, és a sorszámosztó ké-
szülékeket csak az ott dolgo-
zók kezelhetik, ezzel is csök-
kentve a fertőzés kockázatát.

Az első hullám alatt az
eredményes védekezés egyik
legfontosabb eleme az volt,
hogy a társadalmi kontaktusok
száma az emberek belátásának
és együttműködésének köszön-
hetően radikálisan csökkent. A
kormányhivatal ezért továbbra
is kéri az ügyfeleket, hogy a
tömeges várakozás elkerülése
érdekében minél többen ve-
gyék igénybe az időpontfogla-
lás lehetőségét, s részesítsék
előnyben az elektronikus ügy-
intézést, ezzel is csökkentve a
vírus terjedésének esélyét. En-

nek kapcsán a kormánymeg-
bízott külön kiemelte: az ál-
lampolgárok veszélyhelyzet
ideje alatt lejárt okmányai,
valamint a gépjármű forgalmi
engedélyek – Magyarország
területén – december 15-ig
érvényesek. Hozzátette: arra
kéri az ügyfeleket, hogy az
okmányok meghosszabbításá-
val kapcsolatban lehetőség
szerint előzetes időpontfogla-
lást követően mielőbb keres-
sék fel a kormányablakokat,
illetőleg a lejárt forgalmi en-
gedélyek vonatkozásában for-
duljanak a műszaki vizsgaál-
lomásokhoz.

– Természetesen a járvány
elleni védekezés mellett szá-
mos kötelességünk van, a kor-
mányhivatal továbbra is ellátja
a napi feladatait, kiszolgálja az
állampolgárokat, a vállalkozá-
sokat. Nagy gondot fordítunk a
kormányhivatal épületeinek ál-
lagmegóvására, megfelelő szín-
vonalon tartására – hangsú-
lyozta a kormánymegbízott. –
Az elmúlt évekhez hasonlóan
idén is folytatjuk a korszerűsí-
tést, melynek révén nemcsak
javítjuk a munkakörülménye-
ket, de ügyfeleinket is szebb,
korszerűbb épületekben fo-
gadhatjuk. Három – összesen
bruttó 203 millió forintból
megvalósuló – beruházásunk
van jelenleg az előkészítés fá-
zisában, melynek eredménye-

ként a földhivatalnak Zala-
egerszegen helyet adó Mártí-
rok úti, a szintén földhivatali
tevékenységet végző Keszt-
hely, Deák utcai, továbbá
ugyancsak Keszthelyen, a járá-
si hivatal Kossuth utcai épü-
lete újul meg.

– A megye kormányablak-
rendszerének felülvizsgálatát
is elvégeztük nemrégiben –
folytatta dr. Sifter Rózsa. Ki-
tért rá: a Zala Megyei Kor-
mányhivatal 2014 óta több
ütemben összesen 9 helyszínen
nyitott kormányablakot. Emel-
lett a megye aprófalvas telepü-
lésszerkezetéhez igazodva, an-
nak érdekében, hogy a kistele-
püléseken élőknek is lehetősé-
ge nyíljon a megfelelő színvo-
nalú szolgáltatások igénybevé-
telére, 2018. október 2-ától a
hivatal mobilizált ügyfélszol-
gálatot is működtet. A kor-
mányablakbusz a megye 6 já-
rásában, összesen 52 települé-
sen áll az ügyfelek rendelke-
zésére – mondta a kormány-
megbízott. Hozzátette: jövőbe-
li terveik közt szerepel, hogy a
Zalalövőn és Pacsán működő
okmányirodákat kormányab-
lakká alakítják, ami elősegí-
tené, hogy a településeken és a
vonzáskörzetben élők egy
komplexebb, sokrétűbb, kényel-
mesebb államigazgatási ügy-
intézéssel találkozzanak a min-
dennapjaik során.

A kormányablakokban és a kormányhivatali ügyfélszolgálato-
kon bevezetett korlátozó intézkedések révén a legnagyobb
biztonságban intézhetik ügyeiket az ide látogató ügyfelek.

Észak-Nyugat Zala



4 2020. novemberÉszak-Nyugat Zala

2020. október 10-én ünne-
pélyes keretek között átadásra
került új közösségi tere,Kispáli
a pajta. A beruházás a Vidék-
fejlesztési Program keretén be-
lüli 10 millió Ft-os Leader tá-
mogatással valósult meg.

Az épület mellé az önkor-
mányzat saját forrásból létesí-
tett vizesblokkot, akadálymen-

Kispáli új közösségi tere

tesített parkolót. A szabadtéri,
mégis fedett rendezvénytér nem-
csak a falu közösségi esemé-
nyeinek biztosít helyszínt, ha-
nem a helyi egyesületek és a
lakosság programjainak is. A
tervek szerint itt valósulhat
meg a termelői piac is.

Az ünnepség során a vendé-
gek helyben készült finomsá-

gokat, sajtokat, kenyereket, sü-
teményeket kóstolhattak. A há-
zi lekvárok, szörpök, aszalvá-
nyok alapanyaga (som, fekete

ribizli, berkenye, füge) nagy-
részt a kispáli közösségi gyü-
mölcsöskertben termett.

Böde-Tóth Zsanett

Az avatáson részt vett Vigh László (balról) országgyűlési kép-
viselő is. Mellette Horváth Zsuzsanna polgármester.

Helyben készült finomságok kerültek az asztalra.

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu
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Az Interreg V-A Magyaror-
szág-Horvátország Együttmű-
ködési Program 2014-2020
pályázati forrásaiból támoga-
tott 2020CO-EMEP projekt
augusztusában indult két part-
ner részvételével. A horvát ol-
dalról a Muraköz Megyei
Energetikai Ügynökség Kft.,
míg Magyarországról a Zala
Megyei Önkormányzat vesz
részt a partnerségben. A pro-
jekt igazi innovációnak számít
a térségben, hiszen egy olyan
problémára hívja fel a figyel-
met, amellyel eddig még nem,
vagy csupán alig-alig foglal-
koztak. Az energiaszegénység
mint jelenség különösen nagy
terhet jelent az elszigetelt

Cél az energiaszegénység felszámolása

vidéki országrészekben – a
magyar és a horvát oldalon
egyaránt. A határmenti térség
számos háztartása energiasze-
génységben él, azaz számukra
mindennapos gondot okoz a
megfelelő fűtési/hűtési rend-
szer hiánya. Ennek megfele-
lően a projekt fő célkitűzése
egy együttműködési hálózat

létrehozása az energiahaté-
konyság területén tevékenyke-
dő szereplők közreműködésé-
vel, valamint közös útmutatók,
javaslatok és megoldások ki-
dolgozása az energiaszegény-
ség problémájára.

A projekt keretében mind-
két partner régióban helyi tá-
mogatói csoportok jöttek létre,
amelyekbe a helyi önkormány-
zatok, az energiaügyi és fej-
lesztési ügynökségek, civil
szervezetek, valamint a szociá-
lis jóléti intézmények kaptak
meghívást, azzal a céllal, hogy
vegyenek részt az aktuális
projekt tevékenységek, ener-
giahatékonysági intézkedések
megtárgyalásában, véleménye-
zésében. A Zala megyei tá-
mogatói csoport 2020. október
30-án tartotta az első munka-
csoport ülését, ahol az energia-
szegénység fogalmának meg-
határozása volt a fő téma. A
tanácskozás sikerrel zárult,
amelyet visszaigazolt a részt-

vevők száma és a felszólalók
által megfogalmazott észrevé-
telek is. A projekt közel két
éves időtartama során további
két munkacsoport találkozó,
két workshop és egy infor-
mációs nap is megrendezésre
kerül.

Emellett a projekt további
érdekessége, hogy a megvaló-
sítás során a partnerek ener-
getikai auditokat hajtanak vég-
re 10 kiválasztott háztartásban
(5 magyar és 5 horvát), ahol az
ingatlantulajdonosok konkrét
iránymutatásokat kapnak az
energiahatékonyság növelésé-
vel kapcsolatban. Ezenkívül
egy egyedülálló online ener-
giagazdálkodási eszköz is ki-
fejlesztésre kerül, amely min-
den polgár számára elérhető
lesz. Ennek segítségével lát-
hatják, hogy milyen intézke-
déseket alkalmazhatnak az
otthonukban azért, hogy csök-
kenjen az energiaszegénység
kockázata.

A Zala megyei támogatói csoport 2020. október 30-án tartotta első munkacsoport ülését.

Pácsonyi Imre, a megyei közgyűlés alelnöke tartja köszöntőjét.

A projekt igazi innovációnak számít a térségben

Észak-Nyugat Zala
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A azZalaegerszeget M7-es
autópályával összekötő első, kö-
zel 6 kilométeres szakasz el-
készültével közelebb kerül meg-
valósításához az a kormányzati
cél, hogy minden településről
30 percen belül elérhető legyen
a gyorsforgalmiút-hálózat – kö-
zölte az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium (ITM)
európai uniós fejlesztésekért
felelős államtitkára Balatonszent-
györgyön.

A vidéki nagyvárosok és a
kiemelt gazdasági térségek kö-
zötti gyorsabb és kényelmesebb
eljutás megteremtése után az

Átadták az M76-os autóút első szakaszát

Az új M76-os autóút M7-es autópálya holládi csomópont - Ba-
latonszentgyörgy közötti szakasza Balatonszentgyörgy köze-
lében.

országos körgyűrűk elemeinek
kiépítése következhet. Ezek egyi-
ke a leendő M9-es, ami Sop-
ronból Szombathelyen, Zalaeger-
szegen, Keszthelyen, Kaposvá-
ron, Pécsen, Mohácson, Szege-
den, Békéscsabán és Debre-
cenen át vezet majd Nyíregy-
házáig – ismertette Ágostházy
Szabolcs.

A politikus jelezte: a Bala-
tonszentgyörgy, Zalaegerszeg és
Körmend összeköttetését bizto-
sító M76-os autóút első, 5,6 ki-
lométeres szakasza egyben a le-
endő M9-es gyorsforgalmi kör-
gyűrű része is lesz majd. Az

M7-es holládi csomópontjától
induló új szakaszon 110 kilo-
méteres sebességgel haladhat-
nak a személygépkocsik.

„A gazdasági növekedés ösz-
tönzése, a versenyképesség to-
vábbi növelése, valamit új mun-
kahelyeket teremtő beruhá-
zások előkészítése érdekében
az összes megyeszékhelyet be-
kötjük a gyorsforgalmi útháló-
zatba, az autóutakat pedig mi-
nél előbb és minél nagyobb szám-
ban elvezetjük az országhatáro-
kig” – jegyezte meg az ál-
lamtitkár.

Az M76-os most átadott üte-
mének köszönhetően nemcsak
Zalaegerszeg és Keszthely el-
érhetősége javul, de csökken az
átmenő forgalom Balatonszent-
györgyön és ,Batthyánypusztán
a kerékpárosoknak az autópá-
lya felett épült felüljáróval pe-
dig biztonságosabbá válik szá-
mukra a közlekedés – ismer-
tette a politikus.

Kifejtette azt is, hogy az
M76-os a hazai kutatás-fejlesz-
tés és innováció egyik legjelen-
tősebb beruházása, a zalaeger-
szegi járműipari tesztpálya még
jobb hasznosításához is hozzá-
járul. A 45 milliárdos Zala-
ZONE mellett ugyanis a leendő
autóút részben „okosútként” teszt-
környezetet biztosít majd a
közúti közlekedésben.

Vigh László, Zalaegerszeg
fideszes országgyűlési képvise-
lője egyebek mellett arról be-
szélt, hogy a most átadott autó-
út mocsaras területre épült, ami
jelentős mennyiségű földmun-
kát és nagy méretű hídszerke-
zeteket igényelt. Manninger Je-
nő, Keszthely parlamenti kép-
viselője (Fidesz) pedig azt fej-
tette ki, hogy a gyorsforgalmi

út építése máris vonz új befek-
tetőket a Balaton-parti városba
és térségébe.

Balaicz Zoltán, Zalaeger-
szeg polgármestere (Fidesz-
KDNP) mindehhez azt fűzte hoz-
zá, hogy a zalai megyeszékhely
térségben gondolkodva tervezi
a fejlesztéseit, különösen Keszt-
hellyel kiválóan együttmű-
ködve.

Nagy Róbert, a beruházó
Nemzeti Infrastruktúra Zrt.
(NIF) vezérigazgatója elmond-
ta: a mostanáig – a kiosztott saj-
tóanyag szerint 21,7 milliárd
forintból – elkészült 5,6 kilo-
méteres autóút kivitelezését 2018-
ban kezdte el a Strabag. Ba-
latonszentgyörgynél, valamint az
M7-es holládi lehajtója mellett
körforgalmú csomópontot építet-
tek ki, az autópálya felett ke-
rékpáros hidat és alatta alul-
járót nyitottak a gyalogosoknak
és a bicikliseknek, illetve két
vadátjárót is kialakítottak.

Zajlik és várhatóan 2022-re
készül el a Balatonszentgyörgy
és Fenékpuszta közötti 3 kilo-
méteres szakasz, amelyhez kap-
csolódóan a 71-es és 76-os főút
új kereszteződését már forga-
lomba helyezték. A még hi-
ányzó mintegy 33 kilométeres
útvonalat két szakaszban, de
egy ütemben építik majd, ezek-
nek egyelőre az előkészítése
zajlik.

Nagy Róbert jelezte még:
Zalaegerszeg keleti és északi
oldala között 9,2 kilométeren
folytatódik majd az M76-os,
ami közvetlen kapcsolatot nyújt
majd a tesztpályához, a leendő
kamionterminálhoz és logiszti-
kai központhoz, tehermente-
sítve ezzel a város közlekedését
is. (Forrás: )MTI

Horváth Norbert őstermelő
8983 Ormándlak, Ady Endre utca 21.

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

Horváth Norbert őstermelő
8983 Ormándlak, Ady Endre utca 21.

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

Tisztelt meglévő és leendő vásárlóim!

Luc-, ezüst- és normand fenyőimet kínálom eladásra,
1 méterestől 3 méteresig 2000 forinttól.

(Az ár tartalmazza a csomagolást.)
Előzetes kiválasztásra is van lehetőség és a

kért időpontban vágjuk ki, hogy minél frissebb legyen
az ön ünnepi fenyője.

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

Eladó telkek Egerszegen
Zalaegerszeg páterdombi területén

két egymás melletti földterület
(1945 m  és 1418 m ) eladó.2 2

A két telek közvetlenül a belterület
mellett található.

Érdeklődni lehet: 30/378-4465

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l

Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Fotók: MTI/Varga GyörgyFotók: MTI/Varga György
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Zete 1920 Hagyományõrzõ Egyesület

135 évvel ezelőtt, 1885. má-
jus 13-án lett rendezett tanácsú
(mai fogalmainkkal élve me-
gyei jogú) város ,Zalaegerszeg
így ez a nap a Város Napja. A
hagyományok szerint mindig a
május 13-hoz legközelebb eső
pénteki napon szokták megren-
dezni az ünnepi közgyűlést,
ami idén május 15-én lett vol-
na, de a koronavírus világjár-
vány miatt a rendezvény elma-
radt, csak az első polgármester,
Kovács Károly (1885-1895)
emlékkövét koszorúzta meg az-
nap polgár-Balaicz Zoltán
mester.

Az ünnepi közgyűlést jelen-
tős halasztással, a járványvé-
delmi szabályok betartásával,
belépéskor kézfertőtlenítéssel,
távolságtartással, maszkviselés-
sel, kevesebb vendéggel, sze-
rényebb keretek között és ál-
lófogadás nélkül tartottak meg
október 22-én.

Az ünnepi közgyűlés a vá-
ros dísztermében zajlott. A
résztvevők megtekintették a
rendezvényre készült kisfilmet,
műsort adott ifj. Horváth Ká-
roly, Laposa Julianna Rezesés
Gábor, majd ünnepi beszédet
mondott Balaicz Zoltán pol-

Ünnepi közgyűlés a megyeszékhelyen
Kitüntetések a Város Napja tiszteletére

gármester és Pogácsás Tibor
önkormányzati államtitkár.

A város története szempont-
jából talán az egyik legfonto-
sabb dátum 1247. 773 évvel
ezelőtt, 1247-ben a veszprémi
káptalan oklevelében Zlaudus
veszprémi püspökre ruházta át
több, Zala vármegyei plébánia,
köztük a zalaegerszegi Mária
Magdolna templom oltárának
jövedelmét. Ez az oklevél emlí-
ti először a város nevét, még
„Egurscug” formában. Az idei,
jubileumi esztendő méltó arra,
hogy ezt az oklevelet véglege-
sen elhelyezzék a város díszter-
mében, egy külön vitrinben,
ahol mostantól kezdve minden-
ki megtekintheti majd. A Ma-
gyar Nemzeti Levéltár segítsé-
gével Zalaegerszegre juttatott
oklevelet dr. Gyimesi Endre
díszpolgár, volt polgármester, a
Zala Megyei Levéltár nyugal-
mazott címzetes igazgatója adta
át Balaicz Zoltán polgármes-
ternek, aki végleges helyére tet-
te a város első írásos említését
tartalmazó dokumentumot.

Európa legtöbb városában, és
számos magyarországi települé-
sen is több száz éves hagyo-
mány, hogy a mindenkori város-

bíró, vagy polgármester a fonto-
sabb események idején városve-
zetői szimbólumot visel a nya-
kában. A polgármesteri lánc nem
egyszerű dísz, hanem jelképe a
város közösségének, annak át-
adása egyben a mindenkori be-
iktatások része is. A rendszervál-
toztatás után a legtöbb megyei
jogú városban döntést hoztak a
polgármesteri láncok viseléséről.

A rendezett tanácsú várossá
nyilvánítás 135 éves jubileumá-
nak évében, 2020-ban négy
díszpolgár (dr. Hóbor Erzsébet,
dr. Németh József, dr. Gyimesi
Endre és azzal aNémeth János)
javaslattal fordult a város kép-
viselő-testületéhez, hogy az év-
forduló lehetőségét megragad-
va a többi városhoz hasonlóan
a zalaegerszegi közgyűlés is
alkosson rendeletet a polgár-
mesteri lánc használatáról, me-
lyet egyhangúlag, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül el is fo-
gadtak. Így az ünnepi közgyű-
lésen a díszpolgári javaslatnak
megfelelően átadásra került a
város egyik új szimbóluma,
melyet mostantól a mindenkori
polgármester visel majd a je-
lentős eseményeken, és jelképe
lesz a beiktatásoknak is.

A láncot ék-Böjte Katalin
szerész készítette, fő motívuma
a zalai megyeszékhely címere
és neve, oldalt pedig Magyar-
ország és Zala megye címerei,
a jelképnek számító épületek (a
nagytemplom és a régi várme-
gyeháza) képei, valamint a ki-
emelkedő dátumok, 1247 és
1885 láthatók. A kezdeménye-
ző díszpolgárok nevében dr.
Hóbor Erzsébet nyújtotta át a
polgármesteri láncot Balaicz
Zoltán polgármesternek.

Az ünnepi közgyűlésen
Díszpolgári címet kapott Má-
nyoki Attila hosszútávúszó, Pro
Urbe díjban részesült a Zala
Megyei Rendőr-főkapitányság,
továbbá ugyancsak Pro Urbe
díjjal tüntették ki Horváth Atti-
lát, a Zrínyi Miklós Gimná-
zium volt igazgatóját. A Sport
Mecénása Díjat a Szerszám-
sziget Kft. érdemelte ki, a ki-
tüntető címet Papp Gábor
ügyvezető igazgató vette át.
A Polgármesteri Hivatal dol-
gozói közül elismerésben ré-
szesült Hutnik Eszter, Simonné
Tomori Bernadett, Farkasné
Baki Márta, Nagyné Borda
Katalin, Vizsi Kornélia Var-és
ga Miklós.

Az ünnepi közgyűlés kitüntetettjei a vezetőkkel.

Végleges helyére került a város első írásos említését tartalma-
zó dokumentum.

Észak-Nyugat Zala
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Kistérségi havilap

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001

Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselők
továbbképzése

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

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Az Országos Rendőr-főka-

pitányság öt zalai polgárőr
egyesületnek – a járőrszolgálat
erősítésére – 2-2 Keeway típu-
sú robogót adományozott. A
járműveket – amelyek különö-
sen ott jelentenek nagy segít-
séget, ahol gépkocsival nem
lehet közlekedni – Horváth

Robogók a polgárőröknek

Németh Zsolt (balról) és Nagy János az új robogókkal.

Róbert Zala Megyei Polgár-, a
őr Szövetség elnöke adta át az
érintetteknek.

A kiválasztottak között sze-
repel a Vasboldogasszonyi Pol-

gárőr Egyesület is. A robogókat
Nagy János Némethelnök és
Zsolt polgármester vette át a
közös átadáson.


