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Egervári „FesztiVár” napok
Egy július eleji kánikulai
napon a kellemesen hűs kastélyban mutatta be Gyerkó Gábor egervári polgármester a
nyáron és kora ősszel a Nádasdy-Széchenyi Várkastélyban megrendezendő és minden
korosztály érdeklődésére számot tartó rendezvénysorozatot.
A
július-augusztus-szeptember hónapok hétköznapjain
és hétvégéin végig vonuló mű-

sorkavalkád alatt nemcsak a
középkorosztály, hanem a fiatalok, idősek és a gyerekek is
megszólításra kerülnek egy
vagy több előadással. A tájékoztató napján a „Na, de Államtitkár úr!” három felvonásos vígjátékkal kezdődött
meg az előadások sora. A továbbiakban látható többek között az Osztrigás Mici zenés
bohózat két előadással, a régóta

Gazdag programkínálatról kaptunk tájékoztatást. Balról Gyerkó
Gábor, Székedli Bertold, Vadvári Tibor és Saáry Danny, a várkastélyt üzemeltető kft. vezetője.

kedvelt örökzöld Heltai Jenő
mű Sztárek Andrea rendezésében Steinkohl Erika főszereplésével, majd a Salsa, Szivar, Szerelem…vígjáték John
Garcia - Berkes Gábor kubai
ritmusú zenéjével két napig, az
Egy szerethető nő című vígjáték Sztárek Andrea főszereplésével. A budapesti Turay Ida
Színház társulata idén négy
művel települ Egervárra.

Az Art Mozi egyik előadása
a felújítás miatt ide került, így
humoros estként színpadon is
viszontláthatjuk Kovács András
Pétert a Dumaszínházból. A zenés estéket lényegében „ütősebb” zenekarok szolgáltatják
majd a rock világából, különböző formációk érkeznek, így a
Lord, a Bagossy Brothers Company, Rudán Joe & Kalapács,
(Folytatás a 2. oldalon)

www.zalatajkiado.hu
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Egervári „FesztiVár” napok
(Folytatás az 1. oldalról)
hozzák magukkal Vikidál Gyulát, továbbá egy trióban három
együttes: Burnout, Road, és a
Depresszió, szeptemberben a
Kowalsky meg a Vega zár.
Lágyabb estéket adnak majd
Péter Szabó Szilvia és Máté
Péterre emlékezéssel Apaceller
Péter és a Pódium együttes. A
kicsiket Vuk, a kisróka szórakoztatja egy napon, két előadással már az ősszel.
Külön napot kap a Várkastély egyik állandó hétvégi
vendégseregét reprezentáló a
leendő esküvői párok tájékoztatását szolgáló „Esküvői Nyílt
Nap”.
A szervezők nagyban számítanak a zalaegerszegi közön-

jaira is felhasználható. Az itt
rendezett estek mindig nagy
élményt, szórakozást, kikapcsolódást jelentenek a közönségnek.
Székedli Bertold, a Zalaegerszegi Gasztrokulturális Egyesület programszervezője szerint
a vírushelyzet miatt gyors szervezést hajtottak végre, így a
2014 óta már hagyománnyá
vált fesztiválrendezés idénre
több hónapos rendezvényfolyammá nőtte ki magát a nosztalgia és az újítás jegyében.
Jövőre is hasonló kapcsolatot
terveznek az Egervári Önkormányzattal. Várják az érdeklődőket és teltházas előadásokra számítanak. Az esküvőkre lehet foglalni jövőre, illetve

2022-re már, hiszen 200 fő körül is elférnek az esküvői rendezvényeken a kastélyban.
Gyerkó Gábor polgármester
elmondta, hogy jövőre lesz
Egervár falu központi temploma alapításának 525. évfordulója, melynek alkalmával négyöt előadást, koncertet fognak
szervezni, mely programsorozat várhatóan az év második
felében kerül majd megrendezésre. Minden programra várják a közönséget.

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
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

ség érdeklődésére is szokott
módon. Vadvári Tibor zalaegerszegi alpolgármester kiemelte,
hogy a megyeszékhely részt
vesz a jegyek értékesítésében
és a két település között kialakult rendszerben az Egerszeg
Kártya a Várkastély program-
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Fõzni jó!
Porból leszünk…
Ma már mindenki figyel
magára. Mindig kitalálnak
valami okosságot, hogy mit
és hogyan együnk. Baráti
társaságban késhegyre menő
vita alakult ki erről. Józsi
hallgatta a vitát, majd nem
bírta tovább, megszólalt:
– Nekem erről mindig a
nagyapám jut eszembe. Minden reggel megsütötte a tojásrántottáját. Abban az időben ezt főben járó bűnnek
tartották. Az orvosa is gyakran figyelmeztette, a tojás
nem tesz jót a koleszterinszintjének, mert az érrendszer károsodásához vezet.
Nagyapám hajthatatlan volt.
Ragaszkodott a régi szokásaihoz. Mint utólag kiderült,
jól tette.
Azóta rehabilitálták a
tojást.
Kiderült, hogy pont ellenkezőleg, segít a koleszterinszint csökkentésében. Azóta
én is így vagyok az aktuális
étrendi divatokkal. Ha valamit tiltanak, arra gondolok,
lehet, hogy ezt kellene inkább ennem. Próbálok józan
paraszti ésszel hozzáállni az
élethez. Minél frissebb és a
természetes állapotukra hasonlító élelmiszerek vásárlására törekedek. És főzök,
mert nem egy ismerősöm
dolgozott az élelmiszeriparban. Amikor elkezdtem kérdezgetni őket a szakmájukról, válasz helyett csak sejtelmesen mosolyogtak.
Azóta még többet főzök,
és odafigyelek, hogy miből
teszem ezt, mert különben
porból leszünk, és porrá
leszünk…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre

2020. július

3

Észak-Nyugat Zala

Kulcsszerep hárult a Zala Megyei Kormányhivatalra a sikeres járvány elleni védekezésben
Beszélgetés dr. Sifter Rózsa kormánymegbízottal
A Zala Megyei Kormányhivatal – az Operatív Törzs intézkedéseinek folyamatos figyelemmel kísérése és végrehajtása mellett – minden szükséges intézkedést megtett a koronavírus-járvány elleni védekezés hatékonyságának növeléséért. A magyar kormány, így
a Zala Megyei Kormányhivatal számára a legfontosabb
feladat az állampolgárok védelme volt. A kormányhivatal
az országos veszélyhelyzet
2020. március 11-i kihirdetését
követően a járványügyi veszélyhelyzettel kapcsolatos feladatok koordinálására munkacsoportot hozott létre, amely
ellátta a hivatalt érintő, sokszor
azonnali intézkedést igénylő
feladatokat. A járványidőszak
tennivalóiról, tapasztalatairól
beszélgettünk dr. Sifter Rózsa
kormánymegbízottal.
– Lehetne fontossági sorrendet felállítani az intézkedések között?
– Kiemelt feladatunk volt a
zalai egészségügyi intézmények védőeszközökkel való ellátása, hiszen a járvány közepette elsődleges szempont volt
az emberi életek védelme, a
fertőzés terjedésének megakadályozása. Számos alkalommal vettünk át szállítmányt a
központi tartalékból, és juttattuk el a megyei alapellátás és a
szociális intézmények számára. Emellett a minisztériumok
és az országos tisztifőorvos által kiadott döntésekről és útmutatókról is folyamatosan tájékoztattuk őket, a felmerülő
gyakorlati, szakmai kérdésekben rendszeres segítséget, támogatást is nyújtottunk nekik.
– Milyen plusz feladatokat
rótt a járványhelyzet a kormányhivatal munkatársaira?
– Az egészségügyi védőeszközöket nemcsak az alapellátást végző háziorvosok,
gyermekorvosok és intézmények számára kellett kiosztani.
Az érettségi vizsgák biztonságos megszervezése érdekében
munkatársaink az érettségizőknek és a vizsgáztatóknak is
biztosították a védőeszközöket, valamint részt vettek a
megyei idősotthonok ellenőrzésében is, ahogy az intézmények fertőtlenítésében is segédkeztek. Népegészségügyi
szakembereink rendelték el az
igazolt fertőzöttek és a határátlépők részére a házi karantént, és annak feloldását, ők
adták ki a külföldről hazatérők
számára a járványügyi megfigyelésről szóló határozatot. A

kontaktkutatás szintén az ő
dolguk volt. Az óriási terhelés
ellenére feladataikat pontosan,
szakszerűen, a határidőket betartva látták el.
– Az egészségvédelem mellett milyen egyéb további szervezési feladataik adódtak?
– A kormányhivatal védelmi titkárságára szintén jelentős
többletteher hárult az elmúlt
időszakban: kollégáim segítséget nyújtottak a települési önkormányzatoknak, felmérték a
lakosság ellátási igényét, az ellátásra szorulók számát, és
kapcsolatot tartottak a helyi
karitatív és önkéntes szervezetekkel. A kormányhivatal
fogyasztóvédelmi szakemberei
a vásárlók és a tisztességes
piaci szereplők védelme érdekében a veszélyhelyzet ideje
alatt is kiemelt ellenőrzéseket
végeztek a megyében. A vírushelyzet kezelése munkaszervezés szempontjából is intézkedéseket igényelt. A kormány
Gazdaságvédelmi Akcióterve,
illetve a járvány cégeket érintő
hatásai miatt a foglalkoztatási
osztályokon is jelentősen megnövekedtek az ügyszámok,
ezért más szakterületekről kormánytisztviselőket csoportosítottunk át, akik segítettek a
veszélyhelyzet alatt bevezetett
munkahelyvédelmi támogatási
igények feldolgozásában. A
különleges jogrend felhatalmazta a polgármestereket, hogy
a képviselő-testület jóváhagyása nélkül hozzanak határozatokat. Törvényességi felügyeleti osztályunk a polgármestereknek, jegyzőknek jogértelmezési kérdésekben nyújtott
szakmai segítséget; figyelemmel kísérte továbbá a polgármesteri döntéshozatalt annak
érdekében, hogy a szükségesség és arányosság követelménye ne sérüljön, és a rendkívüli felhatalmazást a hatékonyabb védekezés érdekében alkalmazzák. A Pécsi Tudományegyetem felkérése alapján
közreműködtünk a H-UNCOVER epidemiológiai kutatásban érintett állampolgárok személyes kiértesítésében, hozzájárulva az országos szűrővizsgálatra felkért személyek minél nagyobb körű részvételéhez. A járvánnyal összefüggő
kommunikációt az Operatív
Törzs tartotta kézben, mi megyei szinten a kormányzati
kommunikáció minél szélesebb
körű megismertetésére törekedtünk: egyebek mellett számos
tájékoztató anyagot, szórólapot, informáló plakátot, felhí-

Dr. Sifter Rózsa

vást helyeztünk ki. Honlapunkon, Facebook-oldalunkon folyamatosan hírt adtunk a szervezetünket, ügyfélszolgálatainkat érintő változásokról, az
állampolgárok védelme érdekében bevezetett aktuális kormányzati intézkedésekről.
– Hogyan védték az ügyfeleket a járványveszély alatt?
– Minden megtettünk azért,
hogy a járvány terjedésének
gátat szabjunk. Ügyfélszolgálatainkon nagy mennyiségű
fertőtlenítőszert, tisztítószert,
védőfelszerelést biztosítottunk,
az ügyfélpultokra elválasztó
plexifalat szereltünk. Ügyfélszolgálataink az ügyfelek és
ügyintézők védelme érdekében
a veszélyhelyzet ideje alatt a
szokásos rendtől eltérően működtek, a telefonos kapcsolattartást és az elektronikus ügyintézési módokat helyeztük
előtérbe, a személyes ügyintézésre az előre időpontot foglalók részére biztosítottunk csak
lehetőséget. Március 18-tól a
kormányablakbusz ügyfélfogadását is felfüggesztettük, azonban június 2. óta ismét igénybe
vehető a szolgáltatás. Mindemellett kormányablakaink is
már teljes nyitvatartás mellett
fogadják az ügyfeleket. A bürokráciacsökkentés 2011 óta
kiemelt célja a kormányzatnak, ennek egyik elemeként a
veszélyhelyzetben számos ügytípus esetén bevezettük az ellenőrzött bejelentést. Ennek
lényege, hogy engedélyezési
eljárás helyett elegendő egy
elektronikus bejelentés, és
amennyiben a hatóság 15 napon belül nem tiltja meg a
kívánt tevékenység folytatását,

úgy azt a 16. naptól el lehet
kezdeni.
– És mi lesz a lejárt okmányokkal? Milyen könnyítésre
számíthatnak az állampolgárok?
– A kormány a veszélyhelyzet alatt úgy döntött, hogy
a magyar hatóságok által kiállított okmány érvényességi
idejét meghosszabbítja. Így a
2020. március 11. és 2020.
július 3. között lejárt okmányok Magyarország területén
2020. december 15-ig érvényesek maradnak, tehát mindenkinek lesz elég ideje okmányai meghosszabbítására.
Az intézkedés vonatkozik a
járművek forgalmi engedélybe
bejegyzett műszaki érvényességi idejére is, azonban a letelepedési, tartózkodási, bevándorlási engedélyekre ettől eltérő szabályok vonatkoznak.
Jelentős könnyítés továbbá,
hogy a legtöbb elkészült okmányt – a veszélyhelyzet lejártát követően is – postai úton
kézbesítjük az ügyfeleknek,
azokért tehát nem szükséges
bemenni kormányablakokba.
– A járványhelyzetben példaszerű volt az összefogás. Ön
hogyan értékeli a közös munkát?
– Elsőként szeretném megköszönni minden Zala megyeinek azt a példás fegyelmet, kötelességtudatot és segítőkészséget, amelyet az egész veszélyhelyzet alatt tanúsított. A nem
mindennapi helyzet nem mindennapi összefogást szült Zala megyében, és ez az együttműködés lett a járvány elleni védekezés sikerének alapja. Valamint
szeretném elismerésemet kifejezni a népegészségügyi főosztály, a védelmi bizottsági tagok,
a kormányhivatali ügyfélszolgálatokon dolgozó munkatársaim helytállásáért, a polgármesterek fáradhatatlanságáért,
akik az emberek érdekében felelősséggel éltek a rendkívüli
felhatalmazásukkal. A honvédség, a megyei rendőr-főkapitányság, a megyei kórház, a
katasztrófavédelmi igazgatóság, a mentőszolgálat vezetőinek, munkatársainak elhivatott
munkája szintén hozzájárult az
eredményes védekezéshez. Úgy
érzem rendkívül összehangoltan dolgoztunk, valamennyi
felsorolt szervezet kiemelkedő,
felelősségteljes munkáról tett
tanúbizonyságot, mely sok
esetben munkaidőn túl, hétvégenként valósult meg.

Összeállításunk a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával készült.
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„Újra körmenetet járhattunk…”

mxm lakberendezés rovata

hogy megmentette, megóvta a
járvány, a megpróbáltatások
idején. Most igazán szívből jövően hangzottak fel az Istent
magasztaló, dicsérő énekek:
„Az Úristent magasztalom…”,
„Téged Isten, dicsérünk…” A
közel egyórás körmenet alatt
sok ének hangzott fel az Ol-

táriszentségről, Krisztus testéről és véréről. A ministráns és
a virágszirmot hintő gyermekek sokasága, az Oltáriszentséget váró, virágdíszben pompázó sátrak emlékezetessé
tették minden jelenlévő számára e napot.
Póczakné Simon Rózsa

Búcsúi szentmise a henyehegyi kápolnánál
Fotó: ifj. Horváth István
Úrnapi szentmise Nemesapátiban.

Emlékek lopakodnak tudatunkba az idei nagycsütörtökről. Amikor az ország szinte
üres templomaiban csupán papok és kántorok jelenlétében
idéztük fel az utolsó vacsora
eseményeit, s a világ a képernyők segítségével tekinthetett
be a szertartás folyamatába.
Ma újra Krisztus testére és
vérére fókuszálunk, de most

Augusztus 20-án (csütörtökön) Szent István ünnepén idén
is megtartják a hagyományos
búcsút a henyehegyi Szent István kápolnánál.

Államalapító királyunk nevét viselő, csodálatos környezetben lévő, megszépült hegyi
kápolnánál délelőtt 11 órakor
kezdődik a szentmise.

jelen lehetünk mindannyian. Így
gondolták több mint másfélszázan, akik összegyűltek Úrnapja délelőtt a nemesapáti Szent
Miklós plébánia területén.
Úrnap ünnepe hitünk egyik
legnagyobb titkát állítja elénk –
hallhattuk a szentbeszédben
Szeghy Csaba atyától. Napjainkban hogyan hihetünk titkokban? Amikor a legtöbb ember a mai napnak élve minél
többet gyűjt magának. Sok apró
titokban hiszünk naponta: mobiltelefonnal beszélhetünk a
világ bármely táján lévő embertársunkkal, borult ég esetén
nem láthatjuk a napot, de
tudjuk, hogy mégis van. Néha a
mi Krisztussal való kapcsolatunkat is ború árnyékolja, engedjük be a napfényt az életünkbe, Krisztus a világ világossága. Az apostolokhoz társulva kérjük mi is: Uram,
növeld bennünk a hitet!
A körmenetben az Oltáriszentséget követve énekkel,
imádkozással adhatott hálát
minden jelenlévő Istennek,

Hagyományteremtő céllal Vasboldogasszonyban
Vasboldogasszony község
önkormányzata hagyományteremtő céllal rendezte meg az
első szentivánéji pincejárást.
Közel százan indultak útnak
június 27-én délután, hogy
megcsodálják a vasboldogasszonyi szőlőhegy szépségét.
Az út során a vendéglátóknak
köszönhetően meg is kóstolhatták a hegy nedűjét.
A túra alkalmával megcsodálhatták Rövid Zoltán levendulását és megkóstolhatták a
belőle készült különlegességeket, illetve a csodás kör-

nyezetben fotó készítésére is
volt lehetőség.
A pincelátogatások során
nem kellett éhezniük a túrázóknak, hiszen Hoffer Csaba
készített babgulyást és Ambrus
József többféle házi készítésű
pogácsával kínálta a résztvevőket.
Az este során meggyújtásra
került a szentivánéji tűz, melyet
többen átugrottak a szerencsében bízva. Itt már a harmónikaszónak és a hegy levének
köszönhetően a jókedv az
egekig hágott.

Vendéglátóinknak köszönjük
a szívélyes vendéglátást, és már
többen jelezték, hogy jövőre

vendéglátóként szívesen csatlakoznának a kezdeményezéshez.
(h)
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Járvány után, megvalósult tervekkel, bizakodva a jövőben
gondnoki kisbusz beszerzése
van folyamatban 13 millió forint értékben. A járvány miatt
sajnos késésben vannak a gyártással, de reményeink szerint
ősztől már használatba vehetjük a falubuszunkat.
A Leader pályázati forrásból mintegy tízmillió forintos
beruházással alakítjuk ki a
községháza melletti területen a
Kispáli Pajtaszínházat. A létesítmény a nevéhez hűen az egykori, lábon álló nagy alapte-

– Nagyon sokan érdeklődnek, hiszen Kispáli lakói élénk
közösségi élethez szoktak. Sajnos a május utolsó szombatjára
tervezett családi és gyermeknap
a járvány miatt elmaradt, s ezt
már nem tudjuk pótolni, hiszen
aktualitása múlt. De fokozatosan szeretnénk újra visszahozni
a közösségi életet, így kisebb,
elsősorban egészségmegőrzéshez köthető témakörökkel újraindulnak a rendezvényeink.
Először kisebb létszámú sza-

Ellátogattak a Boldogasszony Levendulásba.

Kispáli tettre készen néz a
következő időszak elé. A járvány után kimondhatjuk, hogy
veszteség szerencsére nem érte
a települést, azaz nem volt koronavírusos beteg a faluban.
Így aztán bizalommal néznek a
jövő elé a falu lakói – tudtuk
meg Horváth Zsuzsanna polgármestertől.
– A pandemia milyen többletterheket rótt a falura, az önkormányzatra?
– A járvány elleni védekezés sajátos helyzetet teremtett
az önkormányzat számára.
Mindjárt a kezdetén a településünk önkéntesei nagyszámú
szájmaszkot készítettek, amelyeket eljuttattunk a lakossághoz. Két héttel később az önkormányzat beszerzése révén
ismét nagy számban osztottunk
ki maszkokat és védőkesztyűket, harmadszor pedig kézfertőtlenítő folyadékokat juttattunk el a lakossághoz. A védekezéssel kapcsolatos eszközök
beszerzése mintegy 350 ezer
forinttal terhelte az önkormányzatot. Több iskolásunknak
nem volt lehetősége rá, hogy
bekapcsolódjon a digitális oktatásba, ezért három rászorulónak egy-egy notebook számítógépet és mobil internet csatlakozást biztosítottunk, összességében mintegy 500 ezer forint értékben. Mindezen felül a
szociális rendeleteinket kiegészítettük egy olyan ponttal,
hogy akik fizetés nélküli szabadságra kényszerültek, vagy
csökkent a munkaidejük, azok
havi 50 ezer forintos önkormányzati támogatásban részesültek, hogy a kiesés ne okozzon gondot a családfenntar-

tásban. A településről 7 lakossági igénylés érkezett az önkormányzati segítségnyújtásra.
A gondozást, bevásárlást a
családok, szomszédok megoldották szépen egymás közt,
csupán néhány esetben volt
szükség gyógyszerek beszerzésére. Tehát ezúttal is kitűnőre
vizsgázott a jó közösség ereje.
Az önkormányzati munka természetesen nem állt le, dolgozunk az idei pályázatokon,
amelyek közül sajnos többet
töröltek. Ettől függetlenül
igyekszünk kisebb költségvetéssel, szerényebb keretek közt
megvalósítani a terveinket.
– Mégis sok minden megvalósult…
– A veszélyhelyzet következtében sajnos csökkentek a
forrásaink. Ennek ellenére a
falu lakói tán még nagyobb
elkötelezettséggel teszik a dolgukat. A 2019-es pályázati forrásainkból több célt is megvalósíthatunk: A Magyar Falu
Program keretéből elkezdődött
a Dózsa utca felújítása, amely
során közel 13 millió forint értékben új aszfaltburkolatot kap
az úttest és a vízelvezető árkok
rendbe tétele is megvalósul. A
tavasz során – szintén a Magyar Falu Programban – befejeződött a temető infrastruktúrájának 840 ezer forint értékű
fejlesztése. Köztéri padokat,
hulladékgyűjtőket helyeztünk
el, lombos fákat telepítettünk
annak érdekében, hogy a hozzátartozók számára árnyékot
nyújtsanak, valamint impozáns
ivókút biztosít vízvételi lehetőséget. A harmadik tavalyi nyertes „magyar falus” pályázatunk
révén egy 9 személyes falu-

Épül a pajtaszínház.

rületű pajták hangulatát idézi.
Hozzá kapcsolódóan pedig egy
kisebb kiszolgáló épületet létesítünk. A pályázat sajnos csak
a pajtaszínházat támogatta, viszont építési engedélyt csak
akadálymentes férfi-női mosdó
kialakításával együtt kaphattunk, így aztán az utóbbit önerőből szeretnénk megépíteni.
Az erre szánt összeg a 2020-as
költségvetésben
rendelkezésünkre is állt, azonban a vészhelyzeti rendelkezések során az
állam elvonta a súlyadónak a
helyben maradó részét, így e
pályázat önereje a nagy közös
költségvetésbe került. A változás feladta a leckét számunkra, hogy kellő találékonysággal hogyan pótolhatjuk a
hiányzó 4,5 - 5 millió forintos
összeget.
– A veszélyhelyzet befejeződésével miként indul újra a
közösségi élet?

badtéri sporteseményeket szervezünk, hiszen most rendkívül
fontos a szabadban tartózkodás
és a testedzés. Szinte minden
hétvégére tervezünk kerékpáros
vagy gyalogtúrát, női fitness
órát minden korosztály bevonásával. Június 19-én például a
nyugdíjas klub látogatott el
Vasboldogasszonyba a Boldogasszony Levendulásba, közös
levendulaszüretre. A jóga világnapjához kapcsolódóan pedig
megtartottuk az első zárt térben
rendezett sport foglalkozást is,
ahol gyerekek és felnőttek egy
közös jógaórán vettek részt.
Várhatóan a nyár végén pedig
egy nagyobb közösségi rendezvénnyel avathatjuk fel az addigra remélhetően teljesen
megépülő pajtaszínházat. Kispáli tehát reményeink szerint
lassan visszazökken a veszélyhelyzet előtti életébe.
Böde-Tóth Zsanett

www.zalatajkiado.hu
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10 hónap alatt készül el
Egerváron több mint egy
hónapja kezdődött el az általános iskola felújítása. Az eltelt
időszakban elbontották a legrégebbi épületet a főút mellett, és
már látszik a helyén épülő új
szárny alapja. Nemrég sajtóbejáráson ismertették a részleteket az illetékesek.
Kajári Attila, a Zalaegerszegi Tankerület igazgatója ismertette a projektet. Elmondta,
hogy 623 millió forint összköltséggel valósul meg a fejlesztés, aminek a legfőbb eleme
a már említett új iskolarész
építése. E mellett az összes
többi épületrész megújul. Kicserélik a régi külső nyílászárókat, és a belső ajtókat, valamint minden helyiségbe új
járófelület kerül. A folyosókon
új kerámia falburkolat is készül, ami a tisztántartásban
nyújt majd nagy segítséget.
Valamennyi közmű megújul, új
áram- és vízbekötés készül,
valamint a fűtést is korszerűsítik. A tornaterem is új sportpadlót kap, és a hátsó bejáratoknál előtetőket építenek. Minden épületrészt szigetelnek kívülről, és az egész iskola egy új
színt, egy új arculatot kap. A
most épülő épületben majd helyet kapnak a korábban is ott
lévő helyiségek, úgymint a
könyvtár, informatika terem, és
az étkező. A bővítésnek köszönhetően lesz egy technika
terem és egy kémia labor is. Az
udvart is átalakítják. A belső
részen kerül kialakításra a személyzeti parkoló, amit a József
Attila út felől egy új bejárón

keresztül lehet majd megközelíteni. A hátsó udvarról kitiltják
a forgalmat, így az teljes egészében a diákok sport és szabadidős tevékenységeit fogja
szolgálni. A felújítás mellett
eszközbeszerzés is megvalósul.
40 millió forintért kerülnek az
iskolába új bútorok, és az
oktatáshoz szükséges eszközök,
valamint beszerzésre kerül még
egy 9 és egy 16 személyes
kisbusz is.
Manninger Jenő országgyűlési képviselő örömét fejezte ki,
hogy a szükséges plusz forrás
biztosítása után elindulhatott a
beruházás, ami a 2. választókerület egyik legnagyobb iskolafelújítása. Fontosnak tartotta,
hogy a központi iskolának kijelölt intézmények megfelelő
körülményeket biztosítsanak az
oda járó diákoknak, melyek
Egerváron is meglesznek a felújítást követően. Hamarosan
Türjén is elindulhat egy hasonló projekt, valamint a kormány nemrég döntött további
iskolafejlesztésekről is, így például Sümegcsehin és Zalaszentivánon is tornaterem, illetve
tornaszoba létesülhet.
Kenesey Tibor iskolaigazgató köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik az elmúlt hetekben az iskola kiürítésén és átszervezésén fáradoztak, beleértve a pedagógusokat és a
helyi és környékbeli önkormányzatokat és civileket is. Reményét fejezte ki, hogy szeptemberben már itt indulhat meg
a tanítás, bár a projekt még
javában zajlani fog, nagyjából

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás
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• Bérfőzés

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 sajtóbejárás résztvevői, balról Kajári Attila, Kenesey Tibor,
Manninger Jenő és Gyerkó Gábor.

A látványterv…

jövő áprilisig. Jelenleg az Egervári Közösségi Házba költözött
át az irodai rész, illetve a szükséges gyerekfelügyeletet is ott
oldják meg. Elmondta még,
hogy jelenleg a legkorszerűbb
tanítási módszereket alkalmazzák. Tavaly szeptemberben bevezették az úgynevezett komplex alapprogramot, amihez valamennyi pedagógus elvégezte
a szükséges tanfolyamokat.
Végezetül Gyerkó Gábor,
Egervár polgármestere fejezte
ki örömét, hogy közel 3 éves
előkészítő munka után elindulhatott a felújítás. Több mint
140 gyermek tanul az intéz-

ményben, ami most teljesen
megújulhat, és egy új modern
szárnnyal bővülhet. Az iskola
körzetéhez Egervár mellett
Gősfa, Kispáli, Lakhegy, Nagypáli és Vasboldogasszony is
hozzátartozik, így az ott élőknek is fontos lehet ez a projekt.
A következő tanév nagy kihívása lesz, hogy a munkálatok
közepette kell megoldani az
oktatást, de erre az áldozatra
szükség lesz ahhoz, hogy utána
egy sokkal szebb, modern eszközökkel felszerelt intézménybe, az Egervári László Általános Iskolába tanulhasson a jövő
nemzedéke.

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
Nyitva tartás: h-p.: 8 -16 • sz.: 9 -12
00
00
Ebédszünet: 11 -12
00
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Megemlékezés az új egervári emlékműnél
Civil kezdeményezésre szerveződött megemlékezés a trianoni békediktátum aláírásának
100. évfordulójára Egerváron.
Ez alkalomból került avatásra
az az emlékmű is, ami magánfelajánlásként került felállításra
az általános iskola főbejáratánál.
Június 4-én, 16 óra 30 perckor egyszerre szólaltak meg az
ország harangjai, így az egervári templomé is. A megemlékezésre összegyűlt emberek némán várták végig mind a 100
másodpercet, majd közösen
mondtak el egy imát. Ezt követően az új emlékmű körül felsorakozott felnőttek, az elszakított területek Himnuszait, és
az ott élő magyarokhoz szóló
énekeket és verseket adtak
elő, miközben 8 történelmi
zászló lobogott a fel-feltámadó
szélben.
A műsor végén az új emlékmű megálmodója, és készítője, Korbuly Kálmán mutatta
be alkotását, és annak jelentését. Elmondta, hogy egy hiányt
szeretett volna pótolni, és az is
fontos, hogy az iskola elött került felállításra. Alul egy világos gránitlapon helyezkednek
el (6 darab) a fekete színű, a
szétszakított Nagy-Magyarországot ábrázoló faragott kövek,
ami az erre haladó gyerekeknek
számára úgy tűnhet, mind egy
kirakó, amit csak össze kell
illeszteni. Később majd megtanulják, hogy ez nem is ilyen
egyszerű. A kőtömbhöz vezető
út bazaltból készült, amibe hat

darab félbevágott vasúti talpfa
került, mely az elszakított területekről elvándorlóknak, kitelepítetteknek állít emléket. A kőtömb mellett látható egy feketére égett fa, ami a nagy háború
pusztító tűzében megégett életfát jelképezi. Ez egy 150 évnél
idősebb szelídgesztenye oldalágából készült, ami többszöri
égetésen, és tisztításon esett át.
A közepén, hosszában van egy
repedés, ami üszkös maradt,
így kicsit olyan, mint ha belül
még most is lassan égne, to-

vább pusztulna. A fa ágai
agancshoz hasonló formájával
a csodaszarvas agancsára emlékeztet, ami nem csak Arany János regéjében jelenik meg, hanem a keresztény mondavilágban is. Szent Gellértnek és
Szent Lászlónak is egy szarvas
mutatja meg a bakonybéli monostor, illetve a váci székesegyház építési helyét. A kiégett

fára vissza szállt madár egy
kerecsensólymocska, ami nem
egy félelmetes ragadozóként
van ábrázolva, hiszen a gyerekeknek készült, aki az óvodába
és az iskolába menet reggelenként találkozhatnak vele. Az
agancsszerű fa és a sólyom
kettőse egyben a honfoglalásra
is utal. Korbuly Kálmán kiemelte, hogy a nagyszülei is a

mostani határainkon kívül, a
Partiumban és a Bánságban látták meg a napvilágot, ezért neki szívügye volt az emlékmű
elkészítése, melynek felállításában a fia is részt vett.
A műsor végén elhelyezésre
került az emlékezés koszorúja,
majd a szomszédos templomban emlékmisével zárult a
program.

Gyorsabb és egyszerűbb lesz az osztatlan közös tulajdon megszüntetése
Gyorsabb és egyszerűbb
lesz az osztatlan közös tulajdon
megszüntetése januártól – közölte Nagy István agrárminiszter minap.
Ellenszavazat nélkül fogadta el az Országgyűlés az osztatlan közös tulajdon felszámolását segítő új jogszabályt, amely
2021. január 1-jén lép hatályba.
Az agrárminiszter azt mondta, hogy januártól az osztatlan
közös tulajdon felszámolásához
nem kell minden tulajdonos
beleegyezése, azt 50 százalék
plusz egy ember kezdeményezésével is el lehet indítani. A
folyamat gyorsaságát segíti,
hogy nem kell földmérőt hívni,

Nagy István agrárminiszter.

helyette egy informatikai program segítségével mérik ki a területeket – tette hozzá. Ismer-

tette, hogy az új földrészleteknek szántó, rét, erdő esetén legalább egy hektárosnak,

szőlő, gyümölcsös esetén minimum 3000 négyzetméteresnek,
zárt kertek esetében pedig minimum 1500 négyzetméteresnek kell lennie.
A törvény célja, hogy erősödjön a tulajdonosi szemlélet,
mert azáltal a föld minősége,
termőképessége is javítható, és
így a magyar mezőgazdaság is
versenyképesebbé válhat –
mondta az agrárminiszter.
Nagy István beszélt arról is,
hogy a sertéshús után a magyar
zöldségekre, gyümölcsökre, juh,
kecske és marha termékekre is
kiterjesztik a megkülönböztető
jelzést a tudatos vásárlás erősítéséért. (Forrás: MTI)
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Egerszeg legszebb napjai ezután jönnek

Balról Gecse Péter alpolgármester, Vigh László, Balaicz Zoltán, Bertáné dr. Bényi Krisztina helyettes államtitkár, Dömötör Csaba, Sárfalvi Péter helyettes államtitkár, dr. Pál Attila, a megyegyűlés elnöke és Rigó Csaba Balázs, a Versenyhivatal elnöke.

– Olyan közjóléti erdő közepén vagyunk, amely egyszerre üdülő, panoráma és sétaerdő
– mondta Balaicz Zoltán polgármester az Alsóerdei Sport és
Rekreációs Központ fejlesztésének hivatalos projektindítóján
június 17-én Zalaegerszegen.
Az Alsóerdőt és az Aranyoslapi Forrást először 1381ben említik az okiratok. Az
Azáleás-völgy mára Zalaegerszeg egyik jelképévé vált.
1973-ban épült a TV-torony,
amely az országban szabadon
látogatható három létesítmény
egyike. Elkészült az erdei tornapálya, védettséget kapott az
erdő, megépült a Panoráma út
1974-ben. Az Alsóerdőn 1905től városi majálisokat tartottak
– adott rövid helytörténeti tájékoztatást Balaicz Zoltán.
A rendszerváltoztatás után
jelentős állagromlás következett be. Sok terv készült a volt
napközis tábor megmentésére,
de ezeket nem sikerült megvalósítani. Az új lehetőség 2015.
április 14-én adódott, ekkor

írták alá a Modern Városok
Program szerződését.
A polgármester elmondta,
hogy a megyei jogú városok
soha nem látott mértékű fejlesztéseket hajthatnak végre a
programnak köszönhetően. Ezek
egyik kiemelkedő eleme Zalaegerszegen a Sport és Rekreációs Központ fejlesztése.
A tervezésnél figyelembe
vették a sport és környezetvédelmi szervezetek ajánlásait és
a fenntartható fejlesztés követelményeit, ennek megfelelően
alakult ki a végleges változat.
Elsősorban a zalaegerszegieké
lesz a létesítmény (a helyiek a
fejlesztés legtöbb elemét ingyenesen használhatják), de a turizmust is szolgálja.
A TOP programban 1,2 milliárd, a Modern Városok Programban még 2017-ben 1.35
milliárd, majd 2020-ban újabb
1,5 milliárd forint biztosított az
Alsóerdei Sport és Rekreációs
központra, tehát a fejlesztés
több mint nettó 4 milliárd forintból valósulhat meg.

Dömötör Csaba: – Az alsóerdei sportközpont meghatározó
közösségi tér…

Erdei kalandpark, multifunkciós sportpálya, műsípálya,
játszópark, KRESZ-park, kültéri kosárlabdapálya várja majd
az ide kirándulókat. Új füves
pályát, lelátókat, kiszolgáló
épületeket és pihenőhelyeket

építenek. A beruházás csak önkormányzati területeket érint,
padokat, szobrokat telepítenek,
fákat ültetnek.
A volt napközis tábor területén kívül eső területeken a
búslakpusztai sportlőtér felújítására, erdei túraútvonalak, terepkerékpár pálya építésére,
valamint a TV-torony és környezetének felújítására kerül
sor. A beruházás időtartama 18
hónap, azaz a létesítmény várhatóan 2021 végére készül el.
Vigh László országgyűlési
képviselő, miniszteri biztos arról beszélt, hogy a Zalaegerszeget az M7-es autópályával
összekötő M76-os gyorsforgalmi okosút első ütemét a tervek
szerint augusztusban átadják. A
járműipari tesztpálya készültségi szintje már 65 százalékos. A
képviselő szerint az alsóerdei
fejlesztés igazi mágnest jelent
majd a városlakók számára.
A sport- és rekreációs központ az élet újraindításának
reményt keltő mozzanata: azt
szimbolizálja, hogy a „nehéz
hónapok után visszatérhetünk
az ország gyarapodó, felívelő
ösvényére” – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör
Csaba kiemelte: az alsóerdei
sportközpont meghatározó közösségi tér, közösségépítő hely,
generációk találkozási pontja
lesz. A hagyományokra építkező beruházás a „feltörekvő város fontos mozaikdarabkája” –
fogalmazott Dömötör Csaba. A
beruházások közül kiemelte a
Modern Városok Program keretében épülő új uszodát, a
múzeum és a színház épületének felújítását.
Zalaegerszeg legszebb napjai még csak ezután jönnek!
Samu László

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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Terhes örökség… (4.)
Egy furcsa hagyatéki ügy Pethőhenyén
Úgy tűnik felgyorsultak az
események a néhai pethőhenyei
lakos, Ehrit Ilse Marie halála
utáni hagyatéki ügyben. Röviden az előzményekről:
A Pethőhenyén élő idős
hölgy Ausztriából költözött ebbe a csendes, szép fekvésű zalai faluba. 2019. április 23-án
hunyt el a zalaegerszegi kórházban. Bár jelentős vagyon
maradt utána, jogilag igazolt
örökös nem lévén az önkormányzat temettette el. A mai
napig – több, mint egy év elteltével – a kutyája egyedül él a
ház kertjében, az egyik jószándékú szomszéd eteti.
Érdekes a történetben egy
egerszegi ügyvéd szerepe, akinek közreműködéséről már írtunk. Az ő neve szerepel az
idős hölgy végrendeletében,
mégpedig a végakarat végrendeleti végrehajtójaként. Sőt a
végrendelet kedvezményezettjeként is, ráadásul részt vett a
hagyatéki leltár felvételén is. A
végrendeletet egyébként érvénytelenítették, mert nem felelt
meg a törvényes előírásoknak.
Az üggyel foglalkozó közjegyző részletes tájékoztatást
adott az ügy elhúzódásával
kapcsolatban. A cikksorozat
első részének megjelenése után
több ügyvéd is jelezte, hogy
nevezzük nevén az említett
urat, mert ez így, névtelenül az
egerszegi kollégákra vethet
rossz fényt.
Időközben Pethőhenye polgármestere feljelentést tett az
ügyben, mivel kötelessége az
elhunyt vagyonának őrzése,
ami nagy valószínűséggel a
magyar államé lesz. A Zalaegerszegi Rendőrkapitányság

az ügyben megszüntető határozatot hozott, ám ezt a Zalaegerszegi Járási Ügyészség hatályon kívül helyezte és az
eljárás folytatását rendelte el.
Miután az ügyvéd egyetlen
korábbi megkeresésükre sem
válaszolt, újabb – ezúttal tértivevényes – levélben fordultunk
kérdéseinkkel hozzá. A postai
visszajelzés alapján a levelet
2020 május 21-én az ügyvédi
iroda meghatalmazottja átvette.
Válasz azonban a mai napig
nem érkezett.
Ezért, mint ígértük, nevén
nevezzük az ügyvédet, aki
többszöri megkeresésünkre a
mai nem napig nem válaszolt
kérdéseinkre. Dr. Takács Tibor
zalaegerszegi ügyvédről van
szó. Vele kapcsolatban lesznek
még érdekes információink.
A koronavírus-járvány miatt
elrendelt vészhelyzet megszűnése után újra a megszokott
rendben tarthatnak tárgyalásokat a közjegyzők. Megkerestük
a megyeszékhelyi dr. Dániel
Csaba közjegyzői irodát, ahol
az ügy állásáról érdeklődtünk.
Dániel Emil közjegyző-helyettes tájékoztatása szerint már
kitűzték a hagyatéki tárgyalás
időpontját augusztusra. Vagyis
akkor kiderül, hogy ki lesz a
német
hölgy
vagyonának
örököse.
Addig is megosztjuk olvasóinkkal az új információkat.
2020. január 1-től új közös hivatalhoz, Nagypáli helyett Egervárhoz tartozik Pethőhenye. A
váltás az ügy intézésében is
változást jelentett, hiszen a
korábbi laza hagyatéki leltározást követően alaposabban az
örökölhető javak után néztek.

A faluház Pethőhenyén. Hosszú évekig volt otthona a település
a német hölgynek.

Fotók: Zalatáj
Ehrit Ilse Marie a falu temetőjében lelt végső nyugvóhelyre.

Az elhunyt ismeretségi köréhez tartozó embereket hallgatták meg, akik olyan vagyontárgyakról is meséltek – jegyzőkönyvbe rögzítve –, amik
nem szerepeltek a nagypáli hivatal által felvett leltárban. Lehetnek persze túlzások, ám egy
ingatlan – s ezt tulajdoni lap is
bizonyít –, ami az elhunyt tulajdonában volt, biztosan nem

található a listán. Már ez az egy
hiányosság is kellő ok arra,
hogy komolyabb lajtromba vétel történjen. S talán ezt a közjegyző is figyelembe veszi. Ám
a gyakorlat szerint inkább az
örökösnek kell majd ezzel kapcsolatban a kifogást megfogalmazni.
E.E.
(Folytatjuk)
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Napközi Erzsébet tábor Egerváron
Az Egervári László Általános Iskola tanítói a 2019/2020as tanévben immáron negyedik
alkalommal nyújtottak be pályázatot Napközi Erzsébet táborra, amely az idei évben is
támogatásra került.
A vírushelyzetre való tekintettel a hatvan táborozni kívánó
gyereket három csoportra osztották. Helyszínek az Egervári
Közösségi Ház, a Pincedomb

és a volt dénesfai iskola, ma
Civilek Háza voltak. Az egyes
csoportok pályázatai a következő megnevezéseket viselték:
„Földön, vízen, levegőben”, „A
természet lágy ölén” és „Egervár téged vár!”.
Június utolsó hetében aztán
kezdetét vették a programok. A
gyerekek napi négyszeri étkezést, ezen kívül délelőtt és délután innivalót kaptak. A prog-

Lerakták az alapkövet
Egyházi és közéleti vezetők vettek részt a Göcseji Múzeum új
szárnyának az alapkőletételén. A 8,3 milliárd forintból megvalósuló kiemelt állami beruházás emléket állít Zalaegerszeg XX. századi
történetének, Mindszenty (Phem) József egykori apátplébános zalaegerszegi életének és a kommunista diktatúra egyházüldözésének.
– Mintha a teremtés nulladik napján lennénk – kezdte a házigazda Böjte Sándor Zsolt, a belvárosi településrészi önkormányzat
képviselője. – Valami lélegzetelállító pillanat ez, amikor minden
megvan, de még semmi sem látszik. Ha vannak olyan emberek,
akik hisznek a jövőben, akkor lesz is jövő!
Balaicz Zoltán felidézte azt a nyolc hónappal ezelőtti pillanatot, amikor szintén Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel elindították a Göcseji Múzeum felújítását és most újabb megvalósuló
fejlesztésnél lehetnek együtt. A polgármester röviden ismertette
Mindszenty József életútját, aki 1917-ben érkezett a zalai megyeszékhelyre hitoktatónak, 1919-ben átvette a plébánia vezetését,
1944-ig volt a város apátplébánosa.
Hogyan tudtunk megmaradni, mi magyarok Európa közepén?
– tette fel a kérdést Vigh László. – Szerencsénk, hogy ilyen ember
élt közöttünk, mint Mindszenty József – adta meg a választ is az
országgyűlési képviselő.
– A szentéletű és vértanú sorsú hercegprímás életútja erkölcsi
iránytű volt életében, de napjainkban is. Ellentmondott az osztályszocializmusnak és a nemzeti szocializmusnak, náciellenes és
antikommunista volt – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. – Személye a szimbóluma annak, hogy a nácizmus és a
bolsevizmus ember- és istenellenes. Zalaegerszeg a fejlesztésekkel Mindszenty József példáját követi, aki plébánosként azonnal
építkezésekbe kezdett. Ezzel a város megnövekedett életlehetőséget ad lakosságának.
Erdő Péter bíboros megáldotta, majd Vigh László, Semjén Zsolt
és Balaicz Zoltán társaságában letette a zarándokközpont alapkövét.
S.L.

Vigh László országgyűlési képviselő, Erdő Péter bíboros, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Balaicz Zoltán polgármester tették le az alapkövet.

ramok jelentős része külső
helyszínen valósult meg, melyek valamilyen formában kapcsolódtak a témakörökhöz.
Az első napon tábornyitóval
és a pályázat által kiírt járványügyi tájékoztató megtartásával
indult a programok sora. Minden gyermek Erzsébet logóval
ellátott sapkát kapott, amelyet
egész héten lelkesen viseltek. A
hét többi napján a programok
már minden csoportban eltérőek voltak, például táncház,
lángos sütés, mézeskalács díszítés, lovagi várjáték, rendőrségi ügyességi KRESZ vetélkedő, zalaegerszegi Zala Zone
Tesztpálya bejárása, valamint a
Csácsi Állatsimogató megtekintése.

Egy nap mindhárom csoport keszthelyi kiránduláson
vehetett részt, ahol a hajókirándulás és a Dottózás mellett
múzeumi kiállításokat is megtekintettek.
Kézműves foglalkozások is
várták a gyerekeket, melynek
keretében vasalható gyöngyből
figurákat alkothattak, saját készítésű papírsárkányt eregethettek, légyevő békát és mozgó
pillangót készíthettek papírból,
és spatulákból állítottak össze
tutajt, amit később a Sárvíz
patakban útjára is bocsájtottak.
A gyerekek és a pedagógusok az élményekkel teli napok után remélik, hogy jövőre
is részesei lehetnek egy hasonlóan szép és gazdag hétnek.

