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Göcsej Park - ami összeköt
A nyár folyamán – az egészségügyi helyzet miatt – elhalasztott Göcseji Dombérozó idén
októberben került pótlásra. Az
egynapos „mini dombérozás”,
a Göcsej Napja ugyan nem helyettesíthette a 10 napos, rengeteg programmal teletűzdelt eredeti programtervet, mégis sok élménnyel szolgált ebben a kulturális-közösségi impulzusokban
kevéssé bővelkedő időszakban.
A települések színes programkínálata mellett szintén jó apropó volt az önerőből készült
nagylengyeli Göcsej Park átadásához. A belső Göcsej településeit mostantól ilyen módon is
összegyűjtő helyszín, „Az én parkom” hét évvel ezelőtt, egy
pályázatnak köszönhetően került
kialakításra. A jelenleg 23 települést jelölő, címeres névtáblával ellátott faoszlopok a falvak valódi földrajzi elhelyezkedése alapján kaptak helyet a parkban. A települések szimbolikus
hálózatát méretarányosan, égtájnak megfelelően hozták létre és
úgy, ahogyan a községeket egyéb-

ként is összekötik az utak. Nagylengyel térségre ható kezdeményezése a tervek szerint tovább bővül, mivel az a cél, hogy
az egyes településekre jellemző, helyi értékekkel egészüljön
ki az oszlopok környezete. Ennek első példáját természetesen
a helyszínként szolgáló önkormányzat valósította meg: egy kisméretű olajfúró torony jelképezi a település egyik értékét, az
olajmezőt, ami által egykor országszerte megismerték a falu
nevét.
A parkavatón Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés
alelnöke, Magai Ágota a Göcseji Dombérozó főszervezője
és ötletgazdája, valamint Scheiber Ildikó polgármester mondott köszöntőt. Ökomenikus öszszefogás keretében az egyházak
képviselői megáldották a parkot és a göcseji embereket. Az
ünnepélyes átadót a Trillák énekegyüttes műsora színesítette. A
hivatalos program végén a települések képviselői és a vendégek a saját – egykori vagy je-
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Fotó: Jóna István (Zalai Hírlap)
Nagylengyel táblája az olajfúró toronnyal és a résztvevők egy
csoportjával a Göcsej Parkban.

lenlegi – lakóhelyük oszlopa
köré csoportosultak egy élőkép
erejéig. A délután további részében a szervezők kisorsolták, illetve díjazták a Göcsej Totó, valamint az irodalmi- és fotópályázat nyerteseit. A Nagylengyelbe

látogatóknak a helyi önkormányzat munkatársai és segítőik göcseji vendégasztallal – a közösségi kemencében sült finomságokkal és a térségre jellemző pálinkakóstolóval – kedveskedtek.
Scheiber Veronika
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Szüreti programok Petrikeresztúron
Az időjárás nem kedvezett
Az időjárás nem volt kegyes
a petrikeresztúriakhoz, mert 2020.
október 17-én reggel és a megelőző napokban esett az eső,
ezért a III. Szüreti Off-Road Túra elhalasztásra került.
A szervezők az időjárási viszonyoknak megfelelően szeretnék megrendezni az eseményt a későbbiekben.
A kerékpártúra megvalósítása is másképp történt, mint a
tervezett, de a leleményes szervezők erre is találtak megoldást. A közös kerékpártúra helyett a résztvevők, kis csoportokban teljesítették a távot, a
feladatokat a Pataktól-patakig
tanösvényen.
Délután kiállításon mutatták
be terményeiket, aszalványaikat, lekvárjaikat a helyi kistermelők. Bátorfi Lászlóné és Kaposi Jenőné asztalai, minden földi jóval voltak megrakva. Gyümölcsök, zöldségek, lekvárok, savanyúságok, kompótok, gyűjtött finomságok – gomba, gesztenye – sokaságától roskadoztak az asztalokok.

Az önkormányzat elismerő
oklevéllel, hatalmas virágokkal
és apró ajándékkal jutalmazta a
résztvevőket.
Az alkotni vágyókat is várták a kultúrházban, ahol Págyi
Zsóka keramikus és Nikitcher
Bernadett nemezelő segített kicsiknek és nagyoknak. Kerámia
állatok, nemez manók készültek a kézműves műhelyben.
A helyi, ügyeskezű asszonyok
egész délután sajtospogácsát sütöttek, hogy minden vendég friss,
forró pogácsát kóstolhasson.
Este kulturális műsorral készültek, ahol fellépett a Nagylengyeli Életfa Óvoda nagy- és
középső csoportja. Őszi hangulatot csempésztek a színpadra a
kicsik, versekkel, dalokkal és
körtáncokkal készültek, a műsort Borvári Fanni, a csoport
óvó nénije tanította be.
A frissen alakult néptáncegyüttes Pálfiszegről és környékéről érkezett 17 táncossal.
A somogyi táncokat vezetőjük,
Gyenese Krisztián tanította be,
aki a táncművészeti főiskola

Kiállítás, kézművesműhely, kulturális műsor, vendéglátás... A
jó hangulat sem maradt el.

hallgatója. A csapat rendkívül lelkes, vidám műsort mutatott be.
A kulturális blokk után csülkös bablevessel várták a vendégeket, melyet Török Szabolcs
önkormányzati képviselő főzött. A közös vacsorát követően
Kovács Kata énekesnő műsora
következett. A családoknak szó-

ló műsor keretében ismert gyermekdalok, retro slágerek és
musical dalok is felcsendültek.
A fantasztikus hangulat mindenkit
magával ragadott az őszi este.
A program során szeretettel
várták a helyi és a Göcseji
Dombérozó, Göcsej Napja résztvevőit is.

Rendezvény teret avattak Babosdöbrétén
Rendezvénytér ünnepélyes
átadására került sor október 18án Babosdöbrétén.
Szinayné Csarmasz Bernadett polgármester köszöntőjét
követően Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biz-

tos beszédében kiemelte, hogy
a kormány kiemelt figyelmet fordít a kistelepülések fejlesztésére.
A rendezvénytér átadását követően kulturális programra került sor, majd vendégül látták a
megjelenteket.

Hasznos létesítménnyel gazdagodott a falu.

Az avatás pillanata.

A rendezvény a VP6-19.2.1.39-3-17 Göcsej – Zala mente Leader Egyesület – Komplex térségi és tematikus szolgáltatások
fejlesztése-Gasztro turisztikai
szolgáltatás létrehozása, fej-

lesztése című felhívás során elnyert 1915152330 iratazonosító
számú „Falusi Vendégasztal
Babosdöbrétén” című projekt
keretében került megvalósításra.
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Csak összefogással győzhető le a járvány
Jelenleg összetettebb a feladat, mint fél esztendeje volt
A járvány elleni küzdelemben Magyarország az elmúlt
időszakban nagyon sok tapasztalatot szerzett – hangsúlyozta
lapunknak adott interjújában
dr. Sifter Rózsa, Zala megye
kormánybízottja. Az első hullám alatt a magyar emberek
bebizonyították, hogy a lehető
legszélesebb összefogásra képesek a bajban, s annak érdekében, hogy a járvány második hullámával szemben is
sikeresen vegyük fel a küzdelmet, ugyanerre a felelős magatartásra, egymás iránti szolidaritásra lesz szükségünk. A
kormánymegbízott kiemelte: a
kormány meghozta a szükséges korlátozó intézkedéseket
az emberek védelmében, akik
a nemzeti konzultáció eredménye alapján egyértelműen
azt várják, hogy a vírus elleni
védekezés közepette is működjön a gazdaság, a korlátozó
intézkedések arányosak, de kisebb mértékűek legyenek,
mint a vírus magyarországi
terjedésének kezdetén.
– A beutazási korlátozások
fenntartása, a kötelező maszkhasználat, a teljes körű látogatási tilalom elrendelése a kórházakban, valamint a szociális
intézményekben, illetve a szórakozóhelyek és vendéglátó
üzletek nyitvatartási idejének
korlátozása mind olyan szabályok, melyek legszigorúbb
betartására kérek mindenkit,
ezek ugyanis nagyban befolyásolják, hogy milyen alacsonyan tudjuk tartani a betegszámokat – magyarázta a kormánymegbízott. – A lakosság
felelősségén, rajtunk, mindannyiunkon múlik, hogy az első hullámhoz hasonlóan, most
is a leghatékonyabban védekező európai országok közé tartozzunk és megvédjük állampolgáraink egészségét, a munkahelyeket, a hosszú évek alatt
elért gazdasági eredményeinket.
A járvány terjedésének megfékezéséhez a kormányhivatal
teljes erejéből hozzájárul, de
dr. Sifter Rózsa szerint feladatuk jelenleg összetettebb,
mint fél esztendeje. – Akárcsak a vírushelyzet kezdetén,
kollégáim a jövőben is folyamatosan vizsgálják a bentlaká-

sos intézmények orvosi ellátását, az oktatások meglétét, a
fertőtlenítő eljárásokat, hogy
rendelkezésre állnak-e a szükséges védőeszközök, fertőtlenítőszerek, a COVID-gyanús
és fertőzött lakók elkülönítésének feltételeit és módját –
sorolta dr. Sifter Rózsa. Utalt
rá: az év hátralévő részében
már nem helyszíni ellenőrzés,
hanem iratbekérés alapján zajlik majd az idősotthonok soron
kívüli ellenőrzése. A köznevelési intézményekben kiemelt
fontossággal bíró intézkedés,
az október 1-jétől előírt kötelező testhőmérséklet-mérés kapcsán a lázmérők kiosztását
szintén a kormányhivatal koordinálta.
A kormányablakokban és a
kormányhivatali ügyfélszolgálatokon bevezetett korlátozó
intézkedések révén a legnagyobb biztonságban intézhetik
ügyeiket az ide látogató ügyfeleink – folytatta a kormánymegbízott. – Az ügyfélszolgálati 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 ellátó munkatársainkat plexi elválasztók kihelyezésével védjük,
az ügyfélpultokra kézfertőtlenítőt helyeztünk – sorolta az
intézkedéseket dr. Sifter Rózsa. – A lifttel ellátott épületeinkben korlátoztuk az egy
időben szállítható személyek
számát, és a sorszámosztó készülékeket csak az ott dolgozók kezelhetik, ezzel is csökkentve 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 köszönhetően radikálisan csökkent. A
kormányhivatal ezért továbbra
is kéri az ügyfeleket, hogy a
tömeges várakozás elkerülése
érdekében minél többen vegyék igénybe az időpontfoglalás lehetőségét, s részesítsék
előnyben az elektronikus ügyintézést, ezzel is csökkentve a
vírus terjedésének esélyét. En-

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

nek kapcsán a kormánymegbízott külön kiemelte: az állampolgárok
veszélyhelyzet
ideje alatt lejárt okmányai,
valamint a gépjármű forgalmi
engedélyek – Magyarország
területén – december 15-ig
érvényesek. Hozzátette: arra
kéri az ügyfeleket, hogy az
okmányok meghosszabbításával kapcsolatban lehetőség
szerint előzetes időpontfoglalást követően mielőbb keressék fel a kormányablakokat,
illetőleg a lejárt forgalmi engedélyek vonatkozásában forduljanak a műszaki vizsgaállomásokhoz.
– Természetesen a járvány
elleni védekezés mellett számos kötelességünk van, a kormányhivatal továbbra is ellátja
a napi feladatait, kiszolgálja az
állampolgárokat, a vállalkozásokat. Nagy gondot fordítunk a
kormányhivatal épületeinek állagmegóvására, megfelelő színvonalon tartására – hangsúlyozta a kormánymegbízott. –
Az elmúlt évekhez hasonlóan
idén is folytatjuk a korszerűsítést, melynek révén nemcsak
javítjuk a munkakörülményeket, de ügyfeleinket is szebb,
korszerűbb épületekben fogadhatjuk. Három – összesen
bruttó 203 millió forintból
megvalósuló – beruházásunk
van jelenleg az előkészítés fázisában, melynek eredménye-

ként a földhivatalnak Zalaegerszegen helyet adó Mártírok úti, a szintén földhivatali
tevékenységet végző Keszthely, Deák utcai, továbbá
ugyancsak Keszthelyen, a járási hivatal Kossuth utcai épülete újul meg.
– A megye kormányablakrendszerének felülvizsgálatát
is elvégeztük nemrégiben –
folytatta dr. Sifter Rózsa. Kitért rá: a Zala Megyei Kormányhivatal 2014 óta több
ütemben összesen 9 helyszínen
nyitott kormányablakot. Emellett a megye aprófalvas településszerkezetéhez igazodva, annak érdekében, hogy a kistelepüléseken élőknek is lehetősége nyíljon a megfelelő színvonalú szolgáltatások igénybevételére, 2018. október 2-ától a
hivatal mobilizált ügyfélszolgálatot is működtet. A kormányablakbusz a megye 6 járásában, összesen 52 településen áll az ügyfelek rendelkezésére – mondta a kormánymegbízott. Hozzátette: jövőbeli terveik közt szerepel, hogy a
Zalalövőn és Pacsán működő
okmányirodákat kormányablakká alakítják, ami elősegítené, hogy a településeken és a
vonzáskörzetben élők egy
komplexebb, sokrétűbb, kényelmesebb államigazgatási ügyintézéssel találkozzanak a mindennapjaik során.

Az interjú a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával jelenik. meg.
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* Múltidézés Flam rajzaival
Helyzetkép 2008.09.15
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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
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Politika apróban

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás

m

u
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• Bérfőzés
(2008.09.18.)

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

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
– Azt hallom, hogy te hallgattad le, amikor az öltözőben
szidtuk a főnököt!...
(2008.10.02.)

Kísért a múlt

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

– Emlékszel? Annak idején a szemináriumokon is folyton azt
szajkózták, hogy hozzánk nem gyűrűzik be az olajválság!...
(2008.10.16.)

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

* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, Flamot,
vagyis Farkas Lászlót. Végső búcsút azonban nem veszünk
tőle, hiszen egyéniségére, bölcsességére, atyai barátságára
mindig emlékezni fogunk. Arról nem is beszélve, hogy rajzai,
írásai itt vannak velünk.
Karikatúrái segítségével a Közép-Zala nyomtatott számaiban
a múltba tekintünk. A válogatás az adott korba repíti vissza
olvasóinkat, s bennünk is felidézi a Flammal együtt töltött
éveket.

2020. november
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Cél az energiaszegénység felszámolása
A projekt igazi innovációnak számít a térségben

Pácsonyi Imre, a megyei közgyűlés alelnöke tartja köszöntőjét.

Az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020
pályázati forrásaiból támogatott CO-EMEP projekt 2020
augusztusában indult két partner részvételével. A horvát oldalról a Muraköz Megyei
Energetikai Ügynökség Kft.,
míg Magyarországról a Zala
Megyei Önkormányzat vesz
részt a partnerségben. A projekt igazi innovációnak számít
a térségben, hiszen egy olyan
problémára hívja fel a figyelmet, amellyel eddig még nem,
vagy csupán alig-alig foglalkoztak. Az energiaszegénység
mint jelenség különösen nagy
terhet jelent az elszigetelt

vidéki országrészekben – a
magyar és a horvát oldalon
egyaránt. A határmenti térség
számos háztartása energiaszegénységben él, azaz számukra
mindennapos gondot okoz a
megfelelő fűtési/hűtési rendszer hiánya. Ennek megfelelően a projekt fő célkitűzése
egy együttműködési hálózat

létrehozása az energiahatékonyság területén tevékenykedő szereplők közreműködésével, valamint közös útmutatók,
javaslatok és megoldások kidolgozása az energiaszegénység problémájára.
A projekt keretében mindkét partner régióban helyi támogatói csoportok jöttek létre,
amelyekbe a helyi önkormányzatok, az energiaügyi és fejlesztési ügynökségek, civil
szervezetek, valamint a szociális jóléti intézmények kaptak
meghívást, azzal a céllal, hogy
vegyenek részt az aktuális
projekt tevékenységek, energiahatékonysági intézkedések
megtárgyalásában, véleményezésében. A Zala megyei támogatói csoport 2020. október
30-án tartotta az első munkacsoport ülését, ahol az energiaszegénység fogalmának meghatározása volt a fő téma. A
tanácskozás sikerrel zárult,
amelyet visszaigazolt a részt-

vevők száma és a felszólalók
által megfogalmazott észrevételek is. A projekt közel két
éves időtartama során további
két munkacsoport találkozó,
két workshop és egy információs nap is megrendezésre
kerül.
Emellett a projekt további
érdekessége, hogy a megvalósítás során a partnerek energetikai auditokat hajtanak végre 10 kiválasztott háztartásban
(5 magyar és 5 horvát), ahol az
ingatlantulajdonosok konkrét
iránymutatásokat kapnak az
energiahatékonyság növelésével kapcsolatban. Ezenkívül
egy egyedülálló online energiagazdálkodási eszköz is kifejlesztésre kerül, amely minden polgár számára elérhető
lesz. Ennek segítségével láthatják, hogy milyen intézkedéseket alkalmazhatnak az
otthonukban azért, hogy csökkenjen az energiaszegénység
kockázata.

A Zala megyei támogatói csoport 2020. október 30-án tartotta első munkacsoport ülését.
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„Kézműves keddek” Gombosszegen
2020. október 13-án indítottuk útjára a „Kézműves keddek” elnevezésű foglalkozássorozatunkat. Elképzeléseink
szerint 2-3 hetente találkozunk
a faluházban, hogy Paulics Virág és Zalai Béla irányításával
olyan eszközöket, használati
tárgyakat, díszeket készítsünk,
amelyek az otthonainkban vagy
akár a közösségi terekben is
használhatóak lesznek.
A Weide-család nemrég
költözött Gombosszegre és hamar kiderült, hogy Virág, aki
két apróság, Panni és Matyi
anyukája, szívesen foglalkozik
minden, kézügyességet és kreativitást igénylő tevékenységgel.
Ennek apropóján született az
ötlet, hogy avassuk be a település lakóit is, kicsiket, nagyokat egyaránt a makramézás,
nemezelés, ásványi karkötőkészítés, karácsonyi díszkészítés
rejtelmeibe szakköri foglalkozás keretében. Bármilyen apró
település is Gombosszeg –
jelenleg 48-an lakunk itt életvitelszerűen –, negyedét, azaz 12
főt, a gyerekek teszik ki, akik
könnyen kaphatóak a kézügyességüket és kreativitásukat
igénylő tevékenységekre.
A másik kézműves Zalai
Béla, – aki egyébként is rendszeresen jár Gombosszegre el-

mesélni és a gyakorlatban szemléltetni a madárgyűrűzés hasznosságát –, most a fafaragás
csínját-bínját igyekszik megtanítani a gyerekeknek. Tervei
szerint az elkövetkező néhány
alkalommal mintegy 25 db
madáretető készül, hogy télre a
falu minden házába jusson egyegy darab.

Az októberi első alkalommal Paulics Virággal barátságkarkötőket makraméztunk, Zalai Bélával pedig jó néhány
madáretető alapja elkészült.
Minden alapanyagot, eszközt
az önkormányzat biztosít, a
lakosoknak csak lelkesedést,
jókedvet, na meg egy kis
finomságot kell magukkal
hozniuk.
Folytatás novemberben.
Fekete Tünde

Az '56-os hősökre emlékeztek Tófejen
Napjaink gondolatait nagy
arányban kitöltő pandémiás
helyzet rendhagyóvá tette az
idei '56-os megemlékezést Tófejen (is).
Mint azt Horváth Zoltán, a
település vezetője érdeklődésünkre elmondta, eredetileg is
egy szerény megemlékezést
terveztek október 23.-ra. A
szervezők a szigorú gyülekezési szabályok betartása mellett
is szerettek volna az 1956-os
hősök előtt nagyságukhoz méltó módon megemlékezni. A
helyi képviselő-testület tagjai, a
Hevesi Sándor színház néhány
tagjával karöltve emlékeztek
volna meg a településen található, hősi emlékműnél. Horváth Zoltán elmondta, a képviselő-testületen belül is több
pozitív koronavírus teszt született, mely egyenes ágú következményként átírta a megemlékezés forgatókönyvét. A telepü-

Horváth Zoltán polgármester tiszteleg az '56-os Tóth Gábor képviselő gyújtja a nagyrabecsülés
hősi emlékmű előtt.
lángjait.

lés lakóinak egészsége érdekében az ünnepi napon csak Horváth Zoltán polgármester illetve Tóth Gábor képviselő rótta

le tiszteletét a rendhagyóan
szerény megemlékezésen.
Megtudtuk továbbá, hogy a
napokban az évenkénti külső,

részleges katasztrófavédelmi
gyakorlatot is végrehajtották a
településen.
Gellén Szilárd
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Ünnepi közgyűlés a megyeszékhelyen
Kitüntetések a Város Napja tiszteletére

Az ünnepi közgyűlés kitüntetettjei a vezetőkkel.

135 évvel ezelőtt, 1885. május 13-án lett rendezett tanácsú
(mai fogalmainkkal élve megyei jogú) város Zalaegerszeg,
így ez a nap a Város Napja. A
hagyományok szerint mindig a
május 13-hoz legközelebb eső
pénteki napon szokták megrendezni az ünnepi közgyűlést,
ami idén május 15-én lett volna, de a koronavírus világjárvány miatt a rendezvény elmaradt, csak az első polgármester,
Kovács Károly (1885-1895)
emlékkövét koszorúzta meg aznap Balaicz Zoltán polgármester.
Az ünnepi közgyűlést jelentős halasztással, a járványvédelmi szabályok betartásával,
belépéskor kézfertőtlenítéssel,
távolságtartással, maszkviseléssel, kevesebb vendéggel, szerényebb keretek között és állófogadás nélkül tartottak meg
október 22-én.
Az ünnepi közgyűlés a város dísztermében zajlott. A
résztvevők megtekintették a
rendezvényre készült kisfilmet,
műsort adott ifj. Horváth Károly, Laposa Julianna és Rezes
Gábor, majd ünnepi beszédet
mondott Balaicz Zoltán pol-

gármester és Pogácsás Tibor
önkormányzati államtitkár.
A város története szempontjából talán az egyik legfontosabb 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 említi először a város nevét, még
„Egurscug” formában. Az idei,
jubileumi esztendő méltó arra,
hogy ezt az oklevelet véglegesen elhelyezzék a város dísztermében, egy külön vitrinben,
ahol mostantól kezdve mindenki megtekintheti majd. A Magyar Nemzeti Levéltár segítségével Zalaegerszegre juttatott
oklevelet dr. Gyimesi Endre
díszpolgár, volt polgármester, a
Zala Megyei Levéltár nyugalmazott címzetes igazgatója adta
át Balaicz Zoltán polgármesternek, aki végleges helyére tette a város első írásos említését
tartalmazó dokumentumot.
Európa legtöbb városában, és
számos magyarországi településen is több száz éves hagyomány, hogy a mindenkori város-

bíró, vagy polgármester a fontosabb események idején városvezetői szimbólumot visel a nyakában. A polgármesteri lánc nem
egyszerű dísz, hanem jelképe a
város közösségének, annak átadása egyben a mindenkori beiktatások része is. A rendszerváltoztatás után a legtöbb megyei
jogú városban döntést hoztak a
polgármesteri láncok viseléséről.
A rendezett tanácsú várossá
nyilvánítás 135 éves jubileumának évében, 2020-ban négy
díszpolgár (dr. Hóbor Erzsébet,
dr. Németh József, dr. Gyimesi
Endre és Németh János) azzal a
javaslattal fordult a város képviselő-testületéhez, hogy az évforduló lehetőségét megragadva a többi városhoz hasonlóan
a zalaegerszegi közgyűlés is
alkosson rendeletet a polgármesteri lánc használatáról, melyet egyhangúlag, ellenszavazat
és tartózkodás nélkül el is fogadtak. Így az ünnepi közgyűlésen a díszpolgári javaslatnak
megfelelően átadásra került a
város egyik új szimbóluma,
melyet mostantól a mindenkori
polgármester visel majd a jelentős eseményeken, és jelképe
lesz a beiktatásoknak is.

A láncot Böjte Katalin ékszerész készítette, fő motívuma
a zalai megyeszékhely címere
és neve, oldalt pedig Magyarország és Zala megye címerei,
a jelképnek számító épületek (a
nagytemplom és a régi vármegyeháza) képei, valamint a kiemelkedő dátumok, 1247 és
1885 láthatók. A kezdeményező díszpolgárok nevében dr.
Hóbor Erzsébet nyújtotta át a
polgármesteri láncot Balaicz
Zoltán polgármesternek.
Az ünnepi közgyűlésen
Díszpolgári címet kapott Mányoki Attila hosszútávúszó, Pro
Urbe díjban részesült a Zala
Megyei Rendőr-főkapitányság,
továbbá ugyancsak Pro Urbe
díjjal tüntették ki Horváth Attilát, a Zrínyi Miklós Gimnázium volt igazgatóját. A Sport
Mecénása Díjat a Szerszámsziget Kft. érdemelte ki, a kitüntető címet Papp Gábor
ügyvezető igazgató vette át.
A Polgármesteri Hivatal dolgozói közül elismerésben részesült Hutnik Eszter, Simonné
Tomori Bernadett, Farkasné
Baki Márta, Nagyné Borda
Katalin, Vizsi Kornélia és Varga Miklós.

Végleges helyére került a város első írásos említését tartalmazó dokumentum.

Zete 1920 Hagyományõrzõ Egyesület
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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.
Horváth
HorváthNorbert
Norbertőstermelő
őstermelő
8983
Ormándlak,
8983 Ormándlak,Ady
AdyEndre
Endreutca
utca21.
21.
Tel.:
30/
237
3949
Tel.: 30/ 237 3949
E-mail:
E-mail:greenparkormandlak
greenparkormandlak@@freemail.hu
freemail.hu

