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Kistérségi havilap

Ipari park létesül Egerváron
ipari park kialakítása valósul
meg. A munka várhatóan tavasszal, de tartós jó idõ esetén
talán már õsszel megkezdõdhet. Egyelõre hat, egyenként
kéthektáros parcellát alakítanak ki, amelyek iránt már most
is mutatkozik érdeklõdés. Az
ipari park mintegy másfél, két
év alatt készülhet el a kitûnõ
fekvésû község melletti jól
megközelíthetõ területen.
– Egerváron régi álma volt
az ipari park kialakítása a min-

denkori testületeknek. Számos
vállalkozás keresi meg ugyanis
az önkormányzatot azzal a
kérdéssel, hogy telephelyük kialakításához tudunk-e területet
biztosítani – tájékoztatott Gyerkó Gábor polgármester.
– Elõrelépésre az adott lehetõséget, hogy még az elõzõ
testület ipari övezetté minõsíttetett egy jelentõsebb területet a falu északi végén, amelybõl mintegy két hektárnyi
(Folytatás a 9. oldalon)

Ma még szántóföld, de már számolhatnak a vállalkozók az itt
épülő ipari park lehetőségeivel.
Ma még szántóföld az a terület, ahol ipari park létesülhet Egerváron. Ám hamarosan
megindulhat a munka a falutól

északra esõ területen. A legújabb pályázati eredményeknek köszönhetõen többek közt
84,5 millió forint forrásból

8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter, Nyár út 1.

Minőségi hússertések
novemberi, decemberi elvitellel
Zalaszentivánon előjegyezhetők.
Élve: 480 Ft/kg, hasítva 680 Ft/kg
Érdeklődni: 92/393-577, 30/478-6485
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Amit Zala ad a hazának…
Szeptember 23-án, szombaton került sor a hagyományos
ünnepi megyegyûlésre. Vigh
László országgyûlési képviselõ
köszöntötte a megyeháza Deáktermét megtöltõ ünneplõ közönséget. Mint mondta, Zala megye fejlõdése összhangban van
az ország jól látható gazdasági
növekedésével. Noha a beruházások zöme a városokhoz köthetõ, a fejlõdés a megye minden
települését kedvezõen érinti.
A közgyûlés ünnepi szónoka dr. Darák Péter, a Kúria
elnöke volt, aki érzelmi töltésû
beszédében (hiszen zalai származású és a Zala Megyei Bíróságról került Budapestre) idõrendben sorolta azokat a zalai
vagy a megyéhez kötõdõ hírességeket, akik nem csak e térség kiválóságai voltak, hanem
nemzetközi téren is letették
névjegyüket.
Dr. Pál Attila, a Zala Megyei Közgyûlés elnöke az elmúlt év eredményeit ismertette a hallgatósággal:
– Bátran kijelenthetõ, hogy
a megye lakóival közösen történelmi pillanatokat élünk meg.
Az, hogy ilyen mértékû fejlesztési forrás egyszerre rendelkezésre álljon, nagyon ritka egy
térség életében. De továbbra
sem szabad elfelejteni a soksok kis település kérését, azaz
szükség van a megye mellékút
és kerékpárút hálózatának folyamatos felújítására, figyelembe véve a GDP adta lehetõsé-

geket. A megyék rangsorát nézve, folyamatos kihívást jelent Zalának a havi nettó átlagkeresetek növelése. A fejlõdés, a siker, az emberek tehetségében,
szorgalmában és teljesítményében rejlik. Zala megye sikeres, ezt az mutatja, hogy kiemelkedõ tehetségei vannak.
Szorgalmasak az itt élõ emberek és kiváló teljesítményre
képesek. Olyan, a megyéhez
kötõdõ polgárok lakják, akik
büszkék arra, hogy õk zalaiak
– mondta többek között.
Ezt követõen került sor a
díjak átadására, amiket dr. Darák Péter és dr. Pál Attila nyújtott át.
Zala megye díszpolgára lett
a zalaegerszegi születésû Fekete György, a Magyar Mûvészeti
Akadémia elnöke, a díjat sok
évtizedes kimagasló, a magyar
kultúráért végzett alkotói és
közéleti munkásságáért, Zalaegerszeg és Zala megye kultúrájának példaértékû támogatásáért kapta.
Zala Megye Közigazgatásáért díjat vehetett át Becze
Ferencné, nyugalmazott igazgatási ügyintézõ, aki a pákai
helyi közigazgatásban 40 éven
keresztül végzett kiemelkedõen magas színvonalú munkát.
Zala megye Egészségügyéért
díjat kapott dr. Tege János
keszthelyi sebész fõorvos, magas fokú szakmai felkészültségért, több évtizedes kiváló
sebészi munkájáért. Szociális

Az idei kitüntetettek a díszvendégekkel.
Gondoskodásért díjat érdemelt ki Gróf Ferencné lenti
nyugalmazott intézményvezetõ a kisgyermekek napközbeni
ellátása területén 40 éven át
kifejtett kimagasló és példaértékû munkájának elismeréséül. Zalai Pedagógus díjat nyújtottak át Csordásné Fülöp Editnek, a tevékenységéért, a megyei és országos versenyeken
kimagasló eredményeket elért
diákjai felkészítéséért. Zala
Megye Sportjáért díjat kapott
Szatmári Zsolt, nagykanizsai
birkózó vezetõedzõ, kiemelkedõ sportolói, edzõi és sportszervezõi munkássága elismeréseként. Ezt a díjat vette át
Mányoki Attila hosszútávúszó
több mint két évtizedes kiemelkedõ sportolói pályafutásáért. Zalai Civil Társadalomért
és Nemzetiségekért díjat kapott Konczér Katalin, a Zala
megyei kulturális egyesületek,
civil szervezetek és a horvát
nemzetiség, a horvát-magyar
kapcsolatok érdekében végzett áldozatos tevékenységé-

ért. Zala Megyei Fejlesztéséért
díjat érdemelt ki Szabadics
Zoltán, a Szabadics Zrt. elnöke, Zala megye gazdaságának fejlesztésében és közösségi életében több évtizede
meghatározó szerepvállalásáért. (A díjat távollétében felesége, Szabadosné Rádi Éva vette át.) Ezt a kitüntetést kapta
Pikó Gábor mûszaki referens,
Vonyarcvashegy fejlõdését segítõ, magas színvonalú településmérnöki munkájáért. A közgyûlés Zala György díjat adományozott Takács-Szencz Lívia festõmûvésznek kiemelkedõ, egyedi és sokoldalú képzõmûvészeti munkájáért.
Fekete György, Zala megye
újdonsült díszpolgára a kitüntetettek nevében mondott köszönetet az elismerésért. Dr.
Sifter Rózsa kormánymegbízott pohárköszöntõjében gratulált a kitüntetetteknek.
E.E.
(Részletesebb
anyagunk
megtalálható:
www.zalataj
kiado.hu, 2017.09.25.)

A transzfogarasi út nem véletlenül a világ legszebb országútja, lélegzetelállító volt rajta felmenni a Fogarasi-havasokba a Bilea-tóhoz, ami a jégkorszakból maradt itt. Hazafelé Aradon megkoszorúztuk 13
mártír tábornokunk mindkét

emlékmûvét, fejet hajtva hõsiességük elõtt.
Kirándulásunkat nem csak
a különleges élmények, hanem
a két intézményegység tanulói
között szövõdõ barátságok is
felejthetetlenné tették.
(sz)

Az ezerarcú Erdélyben…
Az Egervári László Általános Iskola 7. osztályos tanulói
(a Zalaszentiváni Tagintézmény diákjaival együtt) hatnapos kiránduláson vettek részt
Erdélyben, a Határtalanul program keretében. Ujhelyiné Major Andrea egervári osztályfõnök által szervezett út során
történelmi és földrajzi nevezetességek egész sorával ismerkedtek meg gyermekeink.
Az Arany János emlékév alkalmából tiszteletünket tettük
a nagyszalontai Arany János Emlékházban. Csodálatos volt a Sóvidék és a tordai sóbánya. Útközben – természetesen – koszorút
helyeztünk el a Segesvár és Fehéregyháza közötti emlékhelyen, ahol utoljára látták élve
Petõfi Sándort (képünkön).

Székelyszentléleki szállásunkon házigazdáink minden
igényt kielégítõ körülmények
között fogadtak minket. A székelyek szent hegyén, a Madarasi-Hargitán könny szökött a
szemünkbe a sok kopjafa és
kereszt láttán, koszorút helyeztünk el a turul-szobor lábánál.
Különleges élmény volt Korondon agyagedényeket készíteni és közelrõl megfigyelni
egy kõzet, az aragonit születését. Láttuk a csíksomlyói Szent
Katalin kegytemplomot, megismerkedtünk a Gyilkos-tó és a
Békás-szoros páratlan szépségével, megkóstoltuk a híres
borvizet, sétáltunk a Szent Anna-tó partján, ami egy szunynyadó vulkán kráterében helyezkedik el.
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Megtisztították a falu útjait
Kispáliban Vigh Lászlóval együtt szedték
Már hagyománya van a
TeSzedd köztisztasági akciónak Kispáliban, hiszen a település már harmadik esztendeje minden évben benevezett
az országos köztisztasági akcióba. Szeptember 15-én pénteken is népes csapat gyûjtötte a
hulladékot Kispáli bevezetõ
útjain. Az akcióban ezúttal
Vigh László országgyûlési képviselõ és az Autóipari Próbapálya Zala Kft. képviselõi is
tevékenyen részt vett. Ottjártunkkor épp a Zalaegerszeg
felõl bevezetõ útszakasz hulladékmentesítését együtt végezte a szorgalmas csapat.
– Az idén már harmadik
éve, hogy csatlakozunk a TeSzedd országos mozgalomhoz
– osztotta meg velünk Horváth Zsuzsanna polgármester.
– De a programtól függetlenül
is folytonosan szükségesnek
látjuk és igyekszünk tisztán
tartani a környezetünket. Így
az idén tavasszal is megtisztítottuk a településünkre bevezetõ utak környezetét az illegálisan elhagyott hulladékoktól. Mindig bevonjuk a nyugdíjasok egyesületét és a fiatalokat is megszólítjuk, hiszen fontos a szemléletformálás már
gyermekkorban is. Ma mintegy
tízen gyûltünk össze, elsõsor-

ban fiatalok, köztük az APZ
Kft. munkatársai is, akik szintén csatlakoztak a megmozduláshoz. Ugyanis az idõsebb generációnak erre a napra más
feladata akadt, a közösségi kertünkbõl most szedjük ki a nyáron elvetett krumplit. Így két
részre oszlott az aktív csapat.
A résztvevõk elmondták: a
Zalaegerszeg és Nagykutas felõl bevezetõ szakaszok mentén
akadt hulladék – üdítõs palackok, papír zsebkendõ és egyebek – ha nem is nagy menynyiségben, hiszen a helybeliek
nem szemetelnek, csak az
átutazók. Az erdõszéleken pedig szerencsére nem jellemzõ
a lerakott nagy mennyiségû
hulladék. Húsz zsáknyi „termés” azonban általában összejön, s a mai napon is ennyi volt
a közös munka eredménye.
Vigh László országgyûlési
képviselõ érdeklõdésünkre elmondta, hogy a Kispáli mellett
épülõ autóipari tesztpálya
miatt kíséri nagy figyelemmel
a térség állapotát.
– Szeretnék jó viszonyt
ápolni mindenkivel, de különösen a tesztpálya melletti polgármester asszonyokkal és
urakkal. Egyébként nagyon jó
mindenkivel a kapcsolat, dinamikus, konfliktusmentes az

A szorgos csapat mintegy húsz zsáknyi hulladékot gyűjtött
össze Kispáli bevezető útjai mellett. Háttérben az épülő autóipari tesztpálya.
együttmûködés, amely nem
egy évre szól, hanem egy évszázad együttmûködését vetíti
elõre az érintett települések
közt. Most éppen egy csúnyácska útszakaszon állunk,
amelynek a javítására ígéretet
is tettünk a polgármesterasszonynak. Ezzel kapcsolatban hadd mondjam el mindenkinek, hogy egy kis türelmet
kérünk. Hiszen a közeljövõben
be kell szállítanunk a tesztpálya építésére 170 ezer tonna
követ, s ha most végeznénk el
az aszfaltozást, hamar tönkremenne újra… A hulladékgyûjtési országos akciót pedig fi-

gyelemfelhívásként is értelmezhetjük: Ne dobjuk el a szemetünket, hiszen vannak gyûjtõedények. Mint országgyûlési
képviselõ én is szeretnék
hangsúlyt adni annak a szándéknak, milyen fontos, hogy
tiszta és rendezett legyen a
környezetünk. Ahogy Napóleon mondta, az elsõ leszakadt
gombnál vesztettük el a háborút… Magyarország egyébként
általában sem vall szégyent a
környezet tisztaságát illetõen
sem, de szeretnénk, ha még
ennél is jobb lenne a helyzet.
Kép és szöveg:
Farsang Lajos

Együtt termelték, közösen fogyasztják

Szorgalmas csapat a közös ünnepségekre is gyűjtötte a burgonyát.
Öröm volt látni a sok szorgalmas kumpliszedõt, akiknek
az idõjárás és a porhanyós föld
is kedvezett, s láthatóan jó volt
a termés. Kispáliban szeptember 15-én, pénteken dél-

után szedték ki a falu közösségi kertjében megtermelt
burgonyát a Kertbarát Egyesület szervezésében. Frankovics Gyula kistraktorral kiszántotta a sorokat, majd a

szorgos kezek összegyûjtötték
a gumókat.
– Ahhoz képest, hogy milyen volt a nyári idõjárás és
amilyen kevés esõ esett, nagyon szép a termés. A menynyiség és a méret dolgában is
kielégítõ volt a hozam – újságolta Bankó Gyuláné.
A kis csapat javarészt nyugdíjasokból állt, bár ez a fürge
mozdulataikon korántsem látszott.
– Én még nem is vagyok
nyugdíjas, sajnos – vetette közbe Kramarics Tiborné, miközben a tele vödörrel érkezett a
kistraktorhoz. Együtt próbáljuk a termést összegezni: A
szorgalmas betakarítók összesen mintegy tizenöt zsáknyi
sárga és piros burgonyát gyûjtöttek össze a hozzávetõleg
400 négyszögöles területen.
– Mi lesz a termés sorsa?

– Mivel bõ volt a hozam,
egy része fõként a falu rászorulói között lesz kiosztva, s így
is marad bõven a közösségi
rendezvényeinkre, amelyeken
az ételkészítés nyersanyagaként szolgál majd – számolnak
be róla.
A kis önkormányzati föld
korábban parlagon állt, tavaly
mûvelték meg elõször közös
erõvel. A területen sok minden megterem, ami a közös
konyhára szükséges. A krumplin kívül paprika, paradicsom,
fûszernövények,
majoranna,
bazsalikom, citromfû, borsika,
levendula és egyebek is megteremnek. Ez utóbbiakból már
szárítottak is, elõre gondolva a
közösségi rendezvények fõzéseire. A közös kiskert más községek számára is jó példát jelenthet.
(Farsang)
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Elismerés a falu íródeákjának
Katona Gyuláné Alsónemesapáti díszpolgára

Számtalan elismerő oklevél jelzi Katona Gyuláné életútját.
Negyven év postaszolgálat,
de úgy is mondhatnánk, hogy
egy élet, betöltött nyolcvan év
közösségi ténykedésének elismeréseként vehette át az „Alsónemesapáti község díszpolgára”
kitüntetést a falu több arra érdemes lakójával egyetemben Katona Gyuláné, Zsuzsi néni. A
díjat Pereszteginé Cziráki Katalin polgármestertõl vehették
át a kitüntetettek az Alsónemesapátiak és Elszármazottak
Találkozóján.
A gyerekek, ha mennek haza
az iskolából, kórusban köszönnek neki. Szereti a virágokat,
szereti az embereket, akik már
iskolás korában megtisztelték a
bizalmukkal. Így aztán már 16
évesen, a közgazdasági középiskola második osztályában osztálytitkárrá választották. A helyi
postahivatal kis híján az elsõ
munkahelye volt, amelyet 40
éven át vezetett. Ebben a hivatalban pedig csakis akkor maradhat bárki is, ha jól bánik a
hivatalos dolgokkal, iratokkal, a
pénzzel, az emberekkel, no és
korántsem utolsósorban a rá bízott hivatali és magántitkokkal.
– Talán nem is volna szabad
mosolyognom – mondja, miközben a kiskertje szépen gondozott virágai közt fotózom, hiszen
nemrégiben halt meg a férje. De
megállapodunk abban, hogy õ is

örül odaát annak, ha nem rossz a
kedve… Zsuzsi néninek van is
oka rá, hogy jó kedvvel töltse a
napjait. Hiszen a tevékeny élete
alkonyán jó egészséggel ajándékozta meg a sors, egy agyvérzést
is szerencsésen átvészelt, s a családja, leánya és unokája is megmeglátogatják, ahogy a kötelességük engedi. A mozgalmas életérõl faggatom a kis asztalka
mellett ülve, amelyen az unokája
képe és a kitüntetése pihen, s
amelyre odasorjázza a se szeri se száma okleveleit. Megered a
nyelve, hogy bizony, kötetet is
megtöltenének a szavai.
– Sokszor mondták, hogy nekem nem kell buszoznom, hiszen itthon van a munkahelyem.
De ez egyben kötöttséget is
jelentett, hiszen mindig mindenki számára elérhetõ voltam, s
nem csak munkaidõben! Hiszen
a hivatali idõben csak innen
lehetett telefonálni, ha betegség,
baleset történt, tûzeset volt, nem
ellett meg a tehén, én segíthettem, amikor csak tudtam, lehetett éjjel vagy vasárnap! Egyedül
hozzám jöhettek az emberek,
hogy segítséget kérjünk például
egy éjszakai szüléshez, vagy ha
megsüllyedt a tejesautó! Hányszor verték éjjel az ablakot, hogy
telefonálni kellett… – meséli. A
mai fiatalok már nem is értenék,
milyen volt, amikor egyetlen

„felfûzõs” vezetékes telefonvonal kötött össze a zalaegerszegi
központtal egész sor települést
hivatalokkal, üzletekkel, intézményekkel együtt, hogy sokszor
órákig várni kellett szabad vonalra.
– Hogyan kezdõdött a postásmúlt?
– Már iskolás koromban dolgoztam, besegítettem, például
nyári szünetben a futorában az
adminisztratív munkában. Az ott
keresett pénzbõl jutott vonatra,
könyvekre… Tudták, hogy jól bánok az iratokkal, nyilvántartásokkal és a pénzzel. Késõbb,
amikor édesapám nagybeteg
lett, gondozni kellett, s amikor
az elõdömet leváltották, megkeresett a tanács, hogy úgy tudnának segíteni, ha vállalnám ezt
a munkát. Aztán a falu íródeákja
lettem, hiszen sokan nem tudták
kitölteni a feladóvevényt! Egyegy halálesetnél tíz, tizenkét táviratot is feladtunk – emlékezik a
régmúltra.
– Honnan kapta ezt a számtalan oklevelet, kitüntetést? –
faggatom, de felsorolni is nehéz,
annyiféle társadalmi munkát,
közösségi feladatot vállalt.
– Sok-sok társadalmi megbízatást kaptam. Voltam szülõi
munkaközösségi elnök, és a
szakszervezetben is nagyon sok
feladatom volt. Járási titkárként
kezeltem a szakszervezet pénzét,
intéztem az üdülõjegyekkel, köszöntõkkel kapcsolatos teendõ-
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ket. A Vöröskeresztben is tevékenykedtem, volt, hogy mentem
a véradásoknál segédkezni és
magam is adtam vért. A „Tiszta
udvar, rendes ház” mozgalomnak is részese voltam. Egyik tanítónõvel, Szekeresné Rózsikával jártuk az utcát és tehettünk
javaslatot. Ezt a sok kötelességet
csakis emellett a munka mellett
végezhettem és nagyon sokat
köszönhettem édesanyámnak,
aki otthon biztosította a hátteret. A munkámért sokszor kaptam köszönetet… A legtöbb kitüntetést a postától kaptam. De
most már 1992. március 31-tõl
nyugdíjban vagyok. A nyugdíjazásom alkalmából is kitüntettek.
A pécsi postaigazgatóságra a
négy megyébõl tizenegynéhányad-magammal hívtak meg, s
igazi herendi porcelánkészletben tálaltak nekünk, amikor elbúcsúztattak!
A kitüntetés meglepetésként
érte Zsuzsi nénit, hiszen igazából nem is a negyedszázados
nyugdíjas élete alatt, hanem elõtte tette a legtöbbet a közösségért. Így ha kicsit késõn is, de
jókor érkezett az elismerés, amelyet e szavakkal köszönt meg
Katona Gyuláné:
– Köszönetemet fejezem ki
Pereszteginé Cziráki Katalin polgármester asszonynak és a képviselõ-testületnek a szolgálataim
elismeréséért.
Kép és szöveg:
Farsang Lajos

Mindenszentekre elkészül

Mindenszentekre elkészül a járda – mutatja Gyerkó Gábor polgármester.
Az elmúlt napokban megkezdték az egervári József Attila
utca egy járdaszakaszának a
felújítását,
– Még az elmúlt évben nyertünk a Belügyminisztérium belterületi utak, járdák felújítására
kiírt pályázatán. Sajnos idõközben, amint láttuk hogy mekkora
az elnyert támogatási összeg,
módosítani kellett az eredetileg
tervezett mûszaki tartalmat. Két
járdaszakaszt szerettünk volna
felújítani, de az anyagi feltételek
most azt teszik lehetõvé, hogy a
faluközpont és a temetõ közti
mintegy ötszáz méteres szakasz
épüljön újjá térkõvel, szegéllyel.
Egyúttal a korábbi keskeny járda
szélességét is másfél méter szélesre bõvítjük. Ugyanakkor a
templommal átellenben a fõut-

cáról nyíló Gyöngyvirág utca egy
szakasza is felújításra kerül. Nagyon tönkrement ez az utca,
mivel eredetileg nem teherforgalomra méretezték, ezzel szemben nagyon sok nehézgépjármû
használta. Ezért most az útalapot
is meg kell erõsíteni. Elvégezzük
a szerkezetcserét, s a tervek szerint október közepéig új aszfaltburkolatot is kap az utca. A terveink szerint erre az idõre a
járdafelújítás is elkészül. Bár
minden ilyen természetû munka
idõjárásfüggõ, ha úgy folytatódik
a munka, mint amilyen ütemben
megkezdõdött, Mindenszentekre minden bizonnyal befejezõdik a munka – tájékoztatta lapunkat Gyerkó Gábor polgármester.
-Farsang-
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Õrzik az emléküket Egerváron
Családias ünnepségen helyezték el egy egykori egervári
zsidó család három tagjára emlékeztetõ három emléktáblát,
úgynevezett
botlatóköveket
szeptember 27-én reggel a
Széchenyi Ferenc utca 19-es
ház elõtt. Az épületben mûködött egykor a szatócsboltjuk, s
még emlékeznek rájuk az itt
élõk. A családtagokat a második világháború idején hurcolták el, s nem is tértek vissza.
A kis ünnepség keretében
véstek helyet a járdába, majd
elhelyezték a három követ
Gottlieb Adolf, a felesége,
Gottlieb Adolfné Paula és három leányuk közül az egyik,
Gottlieb Klára emlékére.
Az elhunytak Olaszországban élõ rokonsága még tavaly
kezdett el kutatni a néhai
nagypapa után, ami sikerrel
zárult, s Egerváron sikerült fellelni a családhoz fûzõdõ okiratot, házasságlevelet – tájékoztatott róla Gyerkó Gábor
polgármester. Ennek a közös
munkának az eredménye lehetett a kis ünnepség.

A megemlékezõ családtagokat Gyerkó Gábor polgármester köszöntötte. Köszönetét fejezte ki családnak, hogy
az esemény kapcsán a történelemnek e szelete megismerhetõvé vált s kijelentette,
hogy Egervár ezt az emléket a
jövõben is õrizni, ápolni fogja.
– Azért is fontos számomra
ez a megemlékezés, mert a régi egervári lakosoktól tudjuk,
hogy jó emberek voltak akikre
emlékezünk, akik segítették a
helyben élõ embereket. Reméljük, hogy soha nem következik be hasonló esemény,
hogy a származásuk miatt embereket elhurcolnak, legyen ez
okulás mindenki számára –
mondta beszédében Gyerkó
Gábor.
A messze földrõl érkezett
családtagok,
leszármazottak
közül Ivan Gottlieb szólt a
megjelentekhez, megemlítve a
család egervári vonatkozásait:
ennyi év után is fel-felelevenítik a családot ide fûzõ emlékeket. Nagyon boldog életet
élt itt Gottlieb Adolf a család-

Bringás feladványok az autómentes napon
Együtt tekertek át a szomszédvárba

Az ünnepség résztvevői az elhelyezett botlatókövekkel.
jával, három leányukkal az
egervári emberek körében –
hallhattuk Ivan Gottliebtõl, aki
elõször 1958-ban, még gyermekként járt elõször Egerváron, az elõdei földjén. Az elhurcoltakra mostantól a három

botlatókõ emlékeztet Egervár
fõutcáján. Ezzel igazságot szolgáltattak számukra, s az emléküket visszaadták a közösségnek.
Kép és szöveg:
Farsang Lajos

kiegészítette. A vetélkedõt követõen a Vas megyei Andrásfán és Telekesen át a nagykutasi szõlõhegyig tekertek át
a résztvevõk, nem kis szintkülönbséget legyûrve. A két falu közös rendezvényét tábortûzgyújtással, szalonnasütéssel
fejelték meg a résztvevõk.
– Már harmadik alkalommal tartottuk meg a településünkön az autómentes napot, amellyel mi is csatlakoztunk az európai mozgalomhoz.
A környezõ települések is
rendszeresen részt vesznek az
autómentes nap programjain,
s mivel elõzõleg mindig Nagypáli irányába kerekeztünk, ezúttal Nyugat irányába nyitot-

tunk, Nagykutassal közösen
fejeztük be a napot. A délelõtt
során, a vetélkedõt megelõzõen látogatást tettünk ,,A holnap technológiája” címû, napjaink találmányait, fejlesztéseit,
innovatív újdonságait bemutató zalaegerszegi kiállításon. A
közösségi közlekedés népszerûsítése jegyében a nagypáli
biogáz-hajtású öko-busszal tettük meg az utat. A rendezvényünket támogatja ugyanis
az Autóipari Próbapálya Zala
Kft., s meghívták a településünk érdeklõdõ lakóit a standjuk megtekintésére is – osztotta meg velünk Horváth Zsuzsanna.
(Farsang)
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Autómentes,
kerékpáros
napot tartottak Kispáliban
szeptember 16-án, szombaton.
A rendezvényre az Európai
Mobilitási Hét nyitó rendezvényeként került sor – tudtuk
meg Horváth Zsuzsanna polgármestertõl.
Délután a rendezvény idejére lezárták Kispáli egy kijelölt útszakaszát, amelynek a
környékén kerékpáros ügyességi versenyt rendeztek a gyerekek számára. A vetélkedõre
elméleti feladványokat, például a közlekedéssel kapcso-

latos tesztkérdéseket találtak
ki és társas játékokat is készítettek a szervezõk, a picik pedig kreatív színezõ feladatokat
kaptak.
A rendezvény minden résztvevõje – mint általában – az
idén is a kerékpározáshoz kapcsolódó ajándékot kapott. Ezúttal kis kerékpár alakú kulcstartót, Kispáli feliratú pólót és
láthatósági mellényt osztottak
ki a szervezõk a résztvevõknek.
A programot mintegy húsz
kilométeres kerékpáros túra is

• Bérfőzés

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás

um

Picik és nagyok szép számban részt vettek a kispáli autómentes nap rendezvényein.

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
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Jelentõsen nõtt a társas- és családi házak építése

438 új otthon Zalaegerszegen

Fotó: Zalatáj
Építkezés a Kerámia-parkban…
Az elmúlt években a helyi
gazdaság fejlõdése, a piacképes kereslet növekedése, és a
különbözõ támogató konstrukciók következtében jelentõsen
emelkedett Zalaegerszegen az
új társasházak és családi házak
építésére vonatkozó megkeresések száma. Ezekrõl adott
tájékoztatást Balaicz Zoltán
polgármester:
A társasházak építésére indított beruházások 2016-2017
években:
2016. év: Mártírok út 6 lakás - megépült, illetve használatba vett; Bocskai utca 4 lakás
+ iroda - kivitelezés folyamatban; Kinizsi utca 4 lakás+iroda
- kivitelezés alatt; Dózsa György

utca 4 lakás - építés alatt; Color
I. ütem 16 lakás (volt irodaépület átépítés, bõvítés) - elkészült, illetve használatba
vett; Color II. ütem 32 lakás építése 2017-ben megkezdõdött.
A Bíró Márton utcai 18
lakás, illetve a Mikes Kelemen
utcai 4 lakás vonatkozásában
építési engedély került kiadásra, azonban ezek építése csak
2017-ben kezdõdött meg.
A 2016-os évben 88 lakás
volt betervezve, ebbõl elkészült
22, kivitelezés alatt áll 44 lakás, 22 építése esetében pedig
új építéshatósági eljárás indult.
2017. év: a volt „Kerámia”
területén Favorit Lakópark I.
ütem 32 lakás - építés alatt;

Jókai út I. ütem 15 lakás meglévõ épületek, óvoda, lakóház bontása folyamatban; Neszele lakópark I. ütem 14 lakás
- kivitelezés építési naplóban
megkezdve; Jókai út 4 lakás +
iroda - építés alatt; Mikes K. u.
4. lakás + iroda - építés alatt;
Bíró Márton u. 16 lakás + iroda
- kivitelezés folyamatban; Táncsics u. „Kisherceg” 21 lakás meglévõ épületek bontása
folyamatban; Bíró Márton út
19 lakás - építési engedély
kiadva, de még nem jogerõs.
Építési engedély kiadása
elõtt áll a Hunyadi - Kosztolányi utca sarkán létesülõ 6
lakást és üzletet tartalmazó
társasház, a Jákum utcában
két ütemben megépülõ 18 lakásos társasházra elvi építési
engedély került kiadásra, valamint az I. ütemnél 9 lakás
építési engedélyezése folyamatban van.
Az engedélyezett lakások
száma 2017-ben 125, ebbõl 85
lakás építése, valamint területelõkészítése folyamatban van,
illetve 40 lakás építése a közeljövõben kezdõdik el.
Egyeztetések folynak, valamint tervezési szakaszban vannak az alábbi társasházak: Favorit lakópark II. és III. üteme
56 vagy 64 lakás; Mártírok
útján egy 14 és egy 25 lakásos
társasház; Jákum utca II. ütem
9 lakásos társasház; Neszele
városrészben további két 14

lakásos társasház; Dózsa György
út és sarok 16 lakásos társasház; Batthyány- Kölcsey sarok
6 lakásos társasház; Jókai utca
II. ütem 8 lakás; Virág Benedek
- Pintér Máté utca sarok két
telek, 2 x 4 lakás.
Balaicz Zoltán a családi
házak építésérõl is részletes
képet vázolt fel:
2016. év: magánszemélyek
42 új családi ház építését
kezdeményezték; családi ház
bõvítésére, felújítására szintén
42 esetben került sor.
2017. év: új családi házra
35 esetben tettek egyszerû bejelentést, vagy kértek építési
engedélyt; 25 esetben lakóházbõvítést jelentettek be, 4 esetben gazdasági épületet bõvítettek lakóépületté, további 4
gazdasági épület pedig rendeltetés-módosítással válhatott lakóházzá. A lakóházépítés egyszerû bejelentése okán az adatok hétrõl hétre változnak.
Összegezve
elmondható,
hogy hamarosan 196 új társasházi lakás biztosan szolgálja
majd a lakáskeresõket, továbbá
77 új családi házzal bõvült a
város. Ha a tervezett – építési
engedéllyel még nem rendelkezõ – lakásberuházásokat is
figyelembe vesszük, további 7
társasházban 166 lakással –
összességében 438 otthonnal
tovább növekedhet az új, korszerû és energiatakarékos lakásállomány.

Autómentes nap vetélkedõvel

Gõsfai program gyermekeknek
Gõsfa Önkormányzata pályázott és sikerrel csatlakozhatott az Európai Mobilitás Hét
és Autómentes Nap Programjához, melynek célja a környezettudatosságra nevelés.
Az Autómentes Nap keretében szeptember 22-én egy kisebb szabású túravetélkedõt
szerveztünk a gõsfai gyerekek
számára, melynek állomásai
voltak bóják közötti biciklizés,
majd egy kis séta. A bátrabbak

hangos énekszóval érkeztek a
következõ állomásra, ahol aszfaltkréta verseny következett,
majd a faluházba visszaérve
még egy ügyességi játék várta
a gyerekeket, két hurkapálcika
között diót kellett eljuttatni
egyik pontból a másikba.
A vetélkedõ végeztével
megajándékoztuk, díjaztuk és
megvendégeltük a gyermekeket.
-f-

www.zalatajkiado.hu
Gősfa is csatlakozott…
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Együttmûködés a zalai fogyatékkal élõk és mozgáskorlátozottak fejlesztéséért

Tóth Ágnessel, a Mozgássérültek és Fogyatékkal Élõk
Egyesület elnökével beszélgettünk tervekrõl és munkájukról.
– Mit lehet tudni az egyesület munkájáról?
– A Mozgássérültek és Fogyatékkal Élõk Egyesülete
2016 nyarán jött létre Nagypáli székhellyel. Az új, többféle fogyatékosságot felkaroló
egyesület alapítását azért éreztük fontosnak, hogy nagyobb
lehetõséget kapjunk az önálló,
modern
kezdeményezések,
programok megvalósítására.
A megye egész területén
járunk érzékenyítõ foglalkozásokra a CSEÖH-el közösen,
nyáron pedig szabadtéri közösségi rendezvényeken mutatjuk be érzékenyítõ foglalkozásainkat. Az Esélyegyenlõségi
napon megrendezett csörgõlabda bajnokságra csapatot
állítottunk ki, a hozzá kapcsolódó esélypartinkat hagyományteremtõ szándékkal hívtuk életre a fogyatékkal élõk
ellátásával foglalkozó intézmé-

nyek, szervezetek, érintettek,
érintett szülõk részére, akik
napi, heti, havi szinten igaz
találkoznak szakmai munkájuk során, de az az este egy
kötetlen, laza pár órára talán
kizökkentette õket a rohanó
hétköznapokból, amit igyekeztünk színes tartalommal
megtölteni.
Rendszeresen támogatjuk
a Gondoskodás Egyesített Szociális Intézmény Napraforgó
Otthonát Pózván a Látásfogyatékosok Zalaegerszegi Kistérségi Egyesületének tagjaival. Egy lakhegyi vállalkozó
önzetlen felajánlásával gyümölcsfákat ültettünk, a gyereknapi palacsintasütésbe egervári asszonyaink segítettek be,
valamint magánszemélyeknél
feleslegessé vált járólapot,
csempét adományoztunk. Hagyományõrzõ, hagyományokat felelevenítõ programunkat célzottan a fogyatékkal élõ
és a speciális étrendre „kényszerülõ” sorstársainknak szervezzük.

Ipari park létesül Egerváron
megteremtõdik a lehetõsége
annak, ha érkezik egy komoly
vállalkozás, amely akár termelõüzem, logisztikai központ,
raktár, depó számára megfelelõ területet keres, mi megfelelõ infrastruktúrával rendelkezõ lehetõséget nyújthatunk
számára. Az önkormányzat
helyi adóbevételeinek növekedésén túl az itt letelepülõ vállalkozások több helyi és környékbeli munkavállaló számára biztosíthat helyben megélhetést.
Kép és szöveg:
Farsang Lajos

HITEL, BIZTOSÍTÁS, INGATLAN
19 év szakmai tapasztalattal

• Személyi kölcsönök, 75 éves életkorig, minimálbértől,
vállalkozóknak, őstermelőknek is. Készpénzben kapott fizetés,
meglevő hitel nem akadály. Adósságrendezésre is!
• Lakáshitelek, felújítási hitelek, induló banki költségek
nélkül is. Adósságrendezés. CSOK ügyintézés.
• 28 biztosító társaság kínálata egy helyen: lakás,- kötelező
gépjármű,- casco,- utas,- élet,- baleset,- nyugdíj,- vállalkozói,
- mezőgazdasági, ipari biztosítások.
Újonnan, nálunk kötött
lakásbiztosításának
első negyedéves díját ajándékba adjuk a kupon felmutatójának!

AKCIÓ!

• Ingatlan hirdetésfelvétel 92 ingatlanos weblapra!
H-Kontakt Group Kft. / Horváth József
8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3
(Göcsej Üzletház 1. emelet) Tel: 06-30-9373-789
Web: www.cashbank.hu • www.ingatlanhirdeto.com

,
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(Folytatás az 1. oldalról)
önkormányzati tulajdonú. Amikor kiírták a területi operatív program pályázatait, ezeken belül ipari park kialakítására is lehetett pályázni. A
lehetõséget próbáltuk megragadni, s a pályázati összegbõl
12 hektárnyi területen kiépítjük a közmûveket, a majdani
energiaigény biztosítására egy
jelentõsebb transzformátorállomást, szervízutat, valamint
egy nagy ívû közúti becsatlakozást létesítünk, amely kamionok számára is biztosítja a
behajtás lehetõségét. Ezzel

mûködést ígért a nemes cél
érdekében. Ebbõl az apropóból döntött úgy egyesületünk,
hogy a tevékenységét ezen a
településen kívánja továbbiakban folytatni, s számos további rendezvény megvalósítását
tervezzük
együtt-közösen.
Programjaink megvalósításához folyamatosan forrásokat
keresünk és kapunk támogatásokat, mely nagyban segíti
érzékenyítési
tevékenységünket.
A céljainkat nem csak civil
szervezetek, önkormányzatok
támogatják, hanem a vállalkozások is nagy örömmel segítik
elképzeléseinket. Fücsök Nikoletta, az RF Consulting Kft.
képviselõje is hosszútávú
együttmûködésérõl
biztosított, melyet további források
keresésével, közös pályázatok
megvalósításával, további szakmai programok megrendezésével és egyéb felajánlásokkal
támogat. A Segítség Egyesületünk, valamint az érintett
célcsoport számára nagyon
fontos lehetõséget biztosít és
jó érzéssel tölt el sérült embertársainkra való odafigyelés
ezen módja.
Minden rendezvényünknek egy az üzenete: Nagyon
nagy szüksége van ezen társadalmi rétegnek a nyilvánosságra, minél szélesebb réteg
ismerje meg életünket, szeretnénk a társadalom ép tagjait
minél közelebb hozni fogyatékkal élõ társainkhoz, minél
szélesebb körben érzékenyíteni szakmai programokkal, hisz esélyügy terén bõven
van mit tennie a társadalomnak.

C AS

Tóth Ágnes (jobbról) és Fücsök Nikoletta.

Kiemelkedõ figyelmet és
elismerést kapott az „ÉN IS
SZÉP VAGYOK! elnevezésû
saját szervezésû programunk.
A Fogyatékosság Világnapja alkalmából 2016. december 3-án,
stílustanácsadással egybekötött élményfotózást rendeztünk különbözõ fogyatékkal
élõ gyermekek és felnõttek
számára. Tervezünk egy élménynapot – Együtt a szivárvány hátán – címmel a megye
fogyatékossággal élõ személyeket tömörítõ intézményeinek. Ebben együttmûködõ
partnerünk a Zala Megyei
Szociális és Gyermekvédelmi
Fõigazgatóság. Augusztusban
a Marosvásárhelyi Fogyatékkal
Élõk Egyesületével, együttmûködési megállapodást írtunk
alá, készülnek mindkettõnk
részérõl a tervek közös programjainkra.
Esélykupa címû sportnapunk az uborkaszezonban
egyaránt szólt fogyatékkal élõhöz, egészségeshez, aki sportolni, játszani, csak egyszerûen kimozdulni szeretett volna a falak közül a szabadba,
minden korosztály talált magának hasznos idõtöltést. A
Védõháló a családokért címû
kétnapos projekt lebonyolításában vettünk részt érzékenyítõ standunkkal.
– Van segítség ebben a kiemelkedõ munkában?
– A kezdeményezéseinket
nagyban támogatta Egervár
Község Önkormányzata és
számos alkalommal voltak házigazdáink rendezvényeinknek. Gyerkó Gábor polgármester minden segítséget
megadott és további együtt-
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Egerváron tisztelik a múltat
Emléknapot tartott báró Solymosy László tiszteletére Egervár
önkormányzata és a helytörténeti és községszépítõ egyesület
szeptember 23-án, szombaton.
Délelõtt a község központjában
kialakított emlékparkban ünnepi megemlékezést tartottak és
megkoszorúzták a neves ornitológus mellszobrát. A tudós tiszteletére már kilencvenes évek
eleje óta minden évben megemlékeznek Egervár polgárai a róla
elnevezett téren.
Az ünnepségen Gyerkó Gábor polgármester méltatta Solymosy László életútját, felidézve
pályájának fõbb eseményeit. A
megemlékezés után a község
elöljárói és polgárai megkoszorúzták a ma is köztiszteletnek
örvendõ tudós szobrát.
Az ünnepséget követõen túrára indultak a résztvevõk, amely
érintette a lõteret is, majd lég-

Báró Solymosy László megkoszorúzott mellszobra.

Rendbeteszik az elhanyagolt zártkertet

fegyveres lövészeten mérték öszsze képességeiket az ünneplõk.
Báró Solymosi Lászlót a tudományos világ jeles zoológusként, ornitológusként ismeri. A
Dunántúl faunájának egyik legkiválóbb, nemzetközi szinten is
elismert kutatója volt. A madártan területén maradandót alkotott, s vált nemzetközileg elismertté. Tagja volt a Magyar Madártani Intézetnek, a Magyar Madártani Egyesületnek és a Német
Ornitológiai Társaságnak.
A kommunista rendszer megfosztotta birtokaitól, hozzátartozói nyugatra menekültek. Életének utolsó szakasza, 1945-tõl
haláláig szomorúan telt. A tudományos munkával teljesen fel
kellett hagynia, mert bûnhõdni
volt kénytelen azért, amiben vétlen volt, hogy fõnemesi családban született. Méltatlan körülmények között élt halálig a szülõhazájában. Az újkéri termelõszövetkezet kocsisaként tengette
életét. Munkáját azonban itt is
becsülettel végezte egészen haláláig. Rá emlékezik minden évben Egervár lakossága.
Farsang Lajos

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

A zártkerti terület rehabilitációja során a lőtéri épületet is felújítják.
Egerváron rendbe tesznek
egy elhanyagolt zártkerti területet a közeljövõben. Erre a célra
az önkormányzat nemrég a tanyaprogram keretében a zártkerti területek rehabilitációjára kiírt pályázaton nyert el közel tízmillió forintot.
A település Ady utca fölötti
részén, a lõtér és a régi homokbánya környékén fekvõ önkormányzati tulajdonú terület az
utóbbi években meglehetõsen
elhanyagolttá vált. Temérdek –
fõleg növényi eredetû – hulladékokat raktak le ismeretlenek, s a
területet benõtte a gaz.
– Ebbõl a mintegy tízmillió
forintos forrásból a területet teljesen kitisztítjuk. Jut belõle a lõtér épületének a felújítására is,
amely tároló, kiszolgáló helyiségként mûködhet a jövõben. A
program keretében õshonos
gyümölcsfákat is telepítünk a
területre. Az elhanyagolt rész így
teljesen rendezetté válik. Az ott
megtermelt gyümölcsöt pedig a
terveink szerint az iskola és az
óvoda használhatja fel a jövõben. Egy késõbbi lehetõségként
még a gyümölcslé-készítés is
megvalósíthatóvá válik – adott

tájékoztatást az induló programról Gyerkó Gábor polgármester.
(Farsang)

TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159
Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014
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Fõzni jó!
Ki mondja meg…
Itt az ideje a konyhát felújítani – mondta Erika. Tibor fejben végig is gondolta
a teendõket, melyik szakemberrel kell majd egyeztetni. Mint a terasz felújításnál, ez sem lesz bonyolultabb. A színeket, meg az
anyagokat majd a felesége,
Erika eldönti.
Tibor cselekvési terve
abban az esetben mûködött
is volna, ha Erika másnap
nem azzal az érzéssel ébred,
hogy ha már felújítjuk a
konyhát, nem ártana pár
dolgon javítani. A sütõ ne
legyen ott lent, hanem magasabbra kellene beépíteni,
így jobban lehetne látni,
hogy áll az étel, kell-e még
tovább sütni, és takarítani is
sokkal könnyebb lenne. A
fõzõlap mellett több helyre
lenne szükség.
A mosogató akkora legyen, hogy nagyobb edényeket is el lehessen mosni
benne. A mosogatógép jobb
lenne, ha a másik oldalra
kerülne, mert most nem
esik kézre pakoláskor. Több
fiókra lenne szükség. A hûtõt is át kellene rakni máshova, mert most a lehetõ
legrosszabb helyen van.
Tibor Erikát hallgatva rájött, ez így bonyolultabb
lesz, mint gondolta, mert
sem a villanyszerelõ, sem a
gépész, sem a burkoló, de
még a festõ sem fogja tudni
megmondani, ezt hogyan
lehet összehozni. Ide egy
olyan szakember kell, akinek vannak ötletei, és tud
konyhát tervezni. Meg tudja
mondani, kinek, mit kell
tennie ahhoz, hogy a konyha olyan legyen, amilyennek Erika szeretné.
Tibor szerencsére olvasta ezt az újságot és felhívott
bennünket…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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NYEREMÉNYJÁTÉK A LENTI ÉLMÉNYFÜRDÕBEN!

Az új élményfürdõ csak rád vár, gyere el,
próbáld ki és NYERJ egy wellness hétvégét
a négycsillagos Thermal Hotel BALANCE szállodába!
Óriáscsúszda, családi csúszda, masszázságyak,
nyakzuhany, jacuzzi, hát- és derékmasszázs

ÉLMÉNY AZ EGÉSZ CSALÁDNAK!
A nyereményjáték feltételeirõl érdeklõdjön az
alábbi elérhetõségeken vagy a pénztárban.

www.lentifurdo.hu; www.facebook.com/lentifurdo
Tel: 0692/351-320; furdo@lenti.hu

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)
tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

