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Festetics-kastély,

Keszthely
Festetics-kastély,

Keszthely

Minőségi hússertések (nem táposak)
120 kg-tól 220 kg-ig Zalaszentivánon

előjegyezhetők, eladók.
Élve: 480 Ft/kg, hasítva: 680 Ft/kg
Ugyanitt 4-es mentes állományból

eladók. Ár: 650 Ft/kgmalacok, süldők

Érdeklődni: Hegyi József, 92/393-577, 30/478-6485

Zalaegerszegi tudósítókat keresünk!

Jelentkezés: zalataj@zelkanet.hu
zalatajkiado@gmail.com

tel.:30/378-4465

Zalaegerszegről közvetlen közeléből, vagy
keresünk tudósítókat lapjainkhoz!

Gépkocsihasználat, fotózás, számítástechnikai

alapismeretek szükségesek.
Olyanok jelentkezését várjuk, akik hétköznapokon

nap közben és hétvégéken is tudnak
feladatot vállalni!

Ismét megrendezték az
Egerszegi Kapocs elnevezésű
találkozót, melynek keretében
a ésZala megyéből Zala-
egerszegről elszármazott pol-
gárok, szülővárosukhoz kö-
tődő közéleti személyiségek,
cégvezetők, művészek, spor-
tolók, újságírók és további
neves személyiségek talál-

Balaicz Zoltán Zalaegerszeg fejlesztéséről tartott előadást.

A kapocs továbbra is erős…

koztak, és erősítették a me-
gyeszékhelyhez való kötő-
désüket.

Köszöntőt mondott és a
város fejlesztéséről előadást
tartott polgár-Balaicz Zoltán
mester, majd or-Vigh László
szággyűlési képviselő, mi-
niszteri biztos ismertette a jár-
műipari tesztpálya beruházást.

A 2018-as ünnepélyes alap-
kőletétellel vette kezdetét Zala
megye történetének legnagyobb
beruházása, a 170 milliárd fo-
rintos állami beruházással épü-
lő, az M7-esZalaegerszeget
autópályával összekötő, a sár-
melléki nemzetközi repülőteret
is érintő M76-os kétszer két-
sávos gyorsforgalmi út építése.

A fejlesztés kizárólag ál-
lami, magyar forrásból valósul
meg, nem vesznek hozzá igény-
be európai uniós támogatást.
Sok évtizedes álom válik végre
valóra, hiszen a zalai megye-
székhely közlekedési elszige-
teltsége, nehéz megközelítése
már régóta nehézséget okoz a
személyi közlekedésben, a busz-
közeledésben, és a gazdaság-
fejlesztés terén is.

2015. április 14-én jött létre
a Modern Városok Program
keretében a szerződés a zalai
megyeszékhely fejlesztéséről
az önkormányzat és a kormány
között, melynek első és legfon-
tosabb pontja a város kifejezett
kérésére Zalaegerszeg bekötése
volt a gyorsforgalmi úthá-
lózatba.

A koordinációt a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
végzi. Az eredeti terv még a
jelenlegi 76-os út kétsávosítását
tartalmazta, de közben új lehe-
tőségek merültek fel, melyeket
a jövő érdekében felelősen
gondolkodóknak figyelembe
kellett venni. Így teljesen új
nyomvonalra készültek el a
környezetvédelmi engedélyek,
valamint az engedélyes és a ki-

Zala történetének legnagyobb beruházása

A fejlesztés kizárólag állami, magyar forrásból valósul meg.

viteli tervek. Ez ugyan idővesz-
teséggel járt, de megérte. A szem-
pontokat , Zala-Balaicz Zoltán
egerszeg polgármestere sorolja:

– Sehol a világon nem zaj-
lik úgy gyorsforgalmi útfejlesz-
tés, hogy az elkerüljön egy
meglévő nemzetközi repülőte-
ret. Zala megyében a Zala-
egerszeg és az M7-es autópálya
közötti kétszer kétsávos gyors-
forgalmi út építése nemcsak a

megye történetének legna-
gyobb beruházása, hanem való-
színűsíthető, hogy a következő
évtizedekben sem fog soha ek-
kora forrás rendelkezésre állni,
és ekkora útépítési beruházás
megvalósulni. Ha tehát ebből
most kimaradt volna a repülő-
tér, az történelmi bűn lett vol-
na, olyan rövidlátó fejlesztés,
ami nem törődik a jövővel.
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Építési területté alakult át
Zalaegerszegen Vizslaparka , a
beruházás eredményeként a
megyeszékhely zöld szíve tel-
jes mértékben megújul. Új
gyermek- és felnőtt játszóte-
rekkel, vendéglátó pavilonnal,
rekortán pályával, új utcabúto-
rokkal valamint kutyafuttató-
val gazdagodik a Vizslapark,
melynek növényzetét is meg-
újítják.

A város korábban már 11
millió forintot költött az elő-
készítésre, 40 millió forintot
pedig az ivóvezetékek rekonst-
rukciójára. Így 51 millió forint
felhasználása már meg is tör-

Megújul Zalaegerszeg zöld szíve

tént, a TOP programban pedig
232 millió forint áll rendel-
kezésre a park felújítására,
vagyis összesen 283 millió fo-
rintból valósul meg a rekonst-
rukció.

A beruházás által olyan jól
funkcionáló központi zöldfelü-
let alakul ki, amely méltán
felveszi majd a versenyt más
városok parkjaival szemben is.
Az utcai közmű-Arany János
rekonstrukcióval, az épülő új
társasházakkal, a volt munkás-
szálló felújításával együtt mil-
liárdos nagyságrendű beruhá-
zások helyszíne ez a városrész,
ami így teljesen megújul.

A meglévő növényzetet
felújítják, a 800 fából mind-
össze 29-et vágnak ki, de ültet-
nek 179 új fát, hétezernél is
több cserjét, valamint kilenc-
ezer évelőt. A Vizslapark fel-
újítása egy társadalmasított
projekt. Az elmúlt másfél év-
ben több lakossági fórumot is
tartottak a park leendő funk-
cióit illetően, mely mentén
három irányt határoztak meg.

Fontos elvárás volt, hogy
elsősorban a családoknak, il-
letve a kisgyerekeseknek nyújt-
son szórakozási és kikapcso-
lódási lehetőséget. Ennek ér-
dekében alakítják át a kis-

vizslai játszóteret, ami a két-
szeresére bővül, és a kertvá-
rosi Bóbita játszótérhez ha-
sonló nagyságú és minőségű
lesz. A nagyvizslai játszóte-
ret pedig öko játszótérré épí-
tik át, ahol természetes anya-
gokból lesznek az egyes ját-
szóelemek.

A második elvárás a közle-
kedhetőség és a biztonság volt.
Az előbbit szolgálja a Nagy-
vizsla teljes hosszában, a Pla-
tán sortól a Kisfaludy utcáig
megépítendő térkövezett sé-
tány, amelyre csatlakozó gya-
logutak kavicsos felületet kap-
nak. Valamennyi sétány a már
kitaposott útvonalakat követi.
A park rendjét kamerarend-
szer, és a Városgazdálkodási
Kft. által foglalkoztatott két
parkőr felügyeli, ami a biz-
tonságot erősíti.

A parkban a rekonstrukciót
követően kizárólag az elkerí-
tett kutyafuttatóban lehet majd
kutyákat sétáltatni. Itt számos
agility eszköz is várja majd a
négylábúakat. Ezt a trafóház
mellé létesítik, így a harmadik
elvárás is teljesül. De egy ne-
gyedik funkció is helyet kap a
Nagyvizslában. A felújítandó
labdapálya és a létesítendő
felnőtt játszótér köré egy 400
méteres rekortán futópályát
építenek, amit szintén nagyon
várnak már az itt élők.

Bali Zoltán, a térség ön-
kormányzati képviselője el-
mondta: 2019 tavaszán, ami-
kor már kinyílnak az új virá-
gok és látványos formát ölt a
park az újonnan telepített nö-
vényekkel, parkavató piknik-
kel szeretnék felavatni a meg-
újított Vizslaparkot.

Több lakossági fórumon is szó esett a park leendő funkcióiról.

– A sármelléki nemzetközi
repülőtéren a következő idő-
szakban 6,6 milliárd forintos
fejlesztés valósul meg. A jelen-
legi 2,5 km-es kifutópálya 3
km-esre bővül, további tech-
nológiai beruházások is meg-
valósulnak. Ezzel Magyaror-
szágon mindössze négy olyan
nemzetközi, valamennyi szab-
ványnak megfelelő repülőtér
lesz, melyek minden géptípus
fogadására és felszállására al-
kalmasak lesznek: Ferihegy,
Debrecen, Győr és Sármellék.
Rövidlátó, a jövővel nem törő-
dő álláspont erre azt mondani,
hogy úgyis csak turistákat
szállító gépek szállnak le.
Igen, most. De ha belegon-
dolunk, hogy mekkora a fejlő-
dés a 21. században, milyen új

Zala történetének legnagyobb beruházása
technológiák jelennek meg a
semmiből, mi vár ránk a kö-
vetkező évtizedekben, akkor
egy meglévő reptér olyannyira
felértékelődik egy-egy térség
számára, ami hatalmas ver-
senyelőnyt fog jelenteni. Egy
új repülőtér felépítése és fel-
szerelése 120-130 milliárd fo-
rintba kerül jelenlegi áron, így
a mostani fejlesztéssel szintet
lépő sármelléki nemzetközi
repülőtér hatalmas gazdasági
előny lesz Zala megye és Za-
laegerszeg számára. Ezt a repü-
lőteret be kellett kötni a gyors-
forgalmi úthálózatba, össze
kellett kötni Zalaegerszeggel
és az M7-es autópályával. Ha
ez elmaradt volna, az örökre
rányomta volna a bélyeget a
megyére. Így viszont – ha fi-
gyelembe vesszük a Bécs és a

schwechati repülőtér, vagy Bu-
dapest és a ferihegyi repülőtér
közötti távolságot – Zalaeger-
szeg tulajdonképpen gazda-
godik egy gyorsan elérhető
nemzetközi repülőtérrel.

– Továbbá: az új nyomvo-
nal sík terepviszonyok mentén
halad, így olcsóbb a beruhá-
zás, mint a 76-os út eredeti
szakaszán lett volna.

– Nem csupán gazdaság-
fejlesztési szempontból lesz
előnyös ez a nyomvonal Zala-
egerszeg számára, hanem a
megye turisztika fellendítését
is szolgálja, hiszen a zalai me-
gyeszékhely mellett Hévíz,
Keszthely, Zalakaros és Zala-
csány is nagyon sokat profitál
ebből a nyomvonalból.

– Mivel az új gyorsforgal-
mi út fizetős kategóriába fog

tartozni, így biztosítani kell al-
ternatív, ingyenes útvonalat is.
Erre a célra a régi 76-os út tö-
kéletesen megfelel majd, az
marad az ingyenes alternatív
út, tehát nem kell újabbról
gondoskodni, vagyis emiatt
költségtakarékosabb ez az új
nyomvonal.

Az építkezés tehát zajlik,
de városunknak ugyancsak
fontos az északi és a nyugati
csatlakozás is. Szintén a Mo-
dern Városok Program zala-
egerszegi szerződésében sze-
repel az M8-as úthoz való
kétszer kétsávos gyorsforgal-
mi útcsatlakozás terveinek
elkészítése, ezt két nyomvo-
nalon (Vasvár, Körmend) már
szintén vizsgálja, tervezi a
NIF Zrt. – mondta Balaicz
Zoltán.
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A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

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

Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselők
továbbképzése

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

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Sok mindenkit felhívtam már,
hogy akkor mi is a teendő az
ásott és fúrt kutak kötelező be-
jelentésével kapcsolatban. Nincs
hiány a tájékoztató anyagokból,
amelyek nyelvezetét nem biz-
tos, hogy egy 150 lelkes falu-
ban magányosan élő 85 éves idős
ember megérti. Legfeljebb szitko-
zódik, hogy a szülei által, 100 év-
vel ezelőtt ásatott kút (ami ak-
kor nem biztos, hogy illegális-
nak számított) miért piszkálja
ma a hatóságok szemét.

A vízgazdálkodási törvény-
be még 2016-ban került be, hogy
a korábban engedély nélkül lé-
tesített kutakra is engedélyt kell
kérni. Az Országgyűlés azon-

Kútba esett a parlamenti döntés
Várhatóan meghosszabbítják a bejelentési határidőt

ban júliusban megszavazta a víz-
gazdálkodási törvény újabb módo-
sítását, amely szerint mégsem kel-
lett volna engedélyeztetni, sem
bejelenteni a 80 méternél seké-
lyebb, és csupán a házi víz-
igényt kielégítő kutakat.

A döntés ellen tiltakozott a
Magyar Vízkútfúrók Egyesüle-
te Áder János, majd köztársasá-
gi elnök indítványára az Alkot-
mánybíróság megsemmisítette
a módosítást.

Véleményem szerint ez nem
volt népszerű lépés. Az egyik
település polgármestere így
kommentálta a kialakult hely-
zetet: szerzett jogokat akarnak
elvenni.

Most nem foglalkozunk a fúrt,
nagy vízkivételre képes kutak-
kal. Maradunk csak a régi, ha-
gyományos ásott, vödrös kere-
kes kutaknál, amelyeket manap-
ság legfeljebb csak öntözésre hasz-
nálnak a tulajdonosok, mini-
mális vízkivétellel. Csekély mély-
ségből hozzák fel a vizet, vagyis
a talajvízrétegből. Ez a víz al-
kalmatlan ivásra, mosásra, fő-
zésre, legfeljebb öntözésre.

A bírsággal való fenyegetés
elindított egy folyamatot. A há-
zi vízellátást, háztartási vízigé-
nyek kielégítését szolgáló, cse-
kély (500 m /év alatti) kutak3

engedélyezése esetében a helyi
jegyzőhöz kell fordulni.

Az utóbbi napokban már
meg is jelentek a jó üzletet szi-
matoló cégek a körjegyzősé-
geknél, polgármesteri hivata-
loknál. Az egyik ajánlatot kül-
dött egy zalai körjegyzőségnek
azzal, hogy a hozzá tartozó la-
kosságot értesítse a megoldás-
ról. 25 ezer + ÁFA, s elkészítik
a szükséges dokumentációt.
Nem rossz üzlet egyeseknek. S
a lakosságnak?

Font Sándor, a nagyobbik
kormánypárt országgyűlési kép-
viselője nemrég sajtótájékoz-
tatóján elmondta: a határidő két
évvel, 2020. december 31-ig
történő meghosszabbítását a Fi-
desz és a kormány is támogatja.
A módosítás két év toleranciát
jelent az érintettek számára.

Font Sándor megjegyezte:
tudomásul veszik és értik Áder

János, köztársasági elnök felve-
téseit, és az Alkotmánybíróság
döntését sem hagyhatják figyel-
men kívül, ugyanakkor legin-
kább a gazdák, a fúrt kutak tu-
lajdonosainak érdekeit szeret-
nék szem előtt tartani. Az az
álláspontjuk, ha bármilyen díj-
kötelezettséget rónak ki a beje-
lentéshez kapcsolódva, akkor eze-
ket a kutakat nem fogják a tu-
lajdonosok bejelenteni, és nem
érik el az eredeti célt, hogy
megtudják, hány ilyen kút léte-
zik Magyarországon. A legér-
zékenyebb vízbázisok védelme
érdekében erre az információra
ugyanakkor a további jogalko-
táshoz szükség van.

Az agrártárca október 20-án
közölte, hogy meghosszabbí-
taná a fúrt kutak bejelentésének
2018 december 31-ig tartó tü-
relmi idejét az Országgyűlés-
nek benyújtott kormányjavas-
lat. A javaslat értelmében men-
tesül a vízgazdálkodási bírság
alól, aki 2020. december 31-ig
kérelmezi az engedély nélkül,
vagy engedélytől eltérően léte-
sített vagy üzemeltet felszín
alatti vízkivételt biztosító vízi
létesítményt. A türelmi idő meg-
hosszabbítása a házi vízigényt
kielégítő és a mezőgazdasági
öntözési célú fúrt kutakra egy-
aránt vonatkozik. A legalizált me-
zőgazdasági hasznosítású kutak
tulajdonosai uniós vidékfejlesz-
tési pályázatokon is indulhat-
nak.

z.t.

25.000 Ft + ÁFA, s ennek a kútnak is lesz az engedélyezéshez
szükséges dokumentációja.

Egy ajánlat…
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* Múltidézés Flam rajzaival

* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, ,Flamot
vagyis Végs búcsút azonban nem veszünkFarkas Lászlót. ő
t  le, hiszen egyéniségére, bölcsességére, atyai barátságáraő
mindig emlékezni fogunk. Arról nem is beszélve, hogy rajzai,
írásai itt vannak velünk.

Karikatúrái segítségével a nyomtatott számaiban aZalatáj
múltba tekintünk. A válogatás az adott korba repíti vissza
olvasóinkat, s bennünk is felidézi a Flammal együtt töltött
éveket.

(2005.06.02.)

(2005.06.30.)

(2005.07.14.)

2018. október 25.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Lépések

Földközelben

Mint a nagyok

– Igazi nagy spiler ez a Gyurcsány. Mindig úgy vesz el, mint-
ha adna…

– Dumálhat nekem a Gyurcsány a száz lépéséről, ha nekem
sör helyett csak hosszúlépésre futja!...

– Fiúk, állítsunk fel egy vizsgálóbizottságot: „Mennyi csap-
vizet engedett Maca a fröccsbe?” címmel!
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Az EVO Asztalitenisz Klub
Zalaegerszeg tanfolyamot indít
a megyeszékhelyen „Veterán”
(40+) elnevezéssel.

A klub egyik törekvése,
hogy Zalaegerszegen és Zala
megyében minél többen megis-
merjék, megszeressék (vagy
újra felelevenítsék) az asztali-
tenisz sportágat.

Megfelelő létszámú jelent-
kezés esetén KEZDŐ FEL-
NŐTT TANFOLYAM-ot indí-
tanak, ahol edzők segítségével
megismerkedhetnek az asztali-
tenisz alapjaival, illetve felele-
veníthetik tudásukat a jelent-
kezők.

Előzetesen várják a jelentke-
zéseket a tothchris13@gmail.com
e-mail címen.

A kezdő tanfolyam díja:
5.000 Ft / 10 óra, az edzéseket
másfél órásra tervezik alkalman-
ként. Kezdő ütőt biztosítanak!

A tanfolyam pontos kezdési
időpontjáról a jelentkezések függ-
vényében adnak tájékoztatást.

Ez az értesítés érkezett szerkesztőségünkbe.

Korábban a Tele-
nor nevében érkeztek
e-mailok szerkesztő-
ségünknek adatha-
lász szélhámosoktól,
most még pofátla-
nabbak lettek ezek a
jómadarak.

Az adóhatóság
(NAV) nevében ugyan-
is adóvisszatérítési le-
hetőséggel kecseg-
tetik a gyanútlan pol-
gárokat.

Reméljük, senki
sem dől be ennek a
primitív kísérletnek,
már csak azért sem,
mert a NAV soha
nem kér e-mailen
bankszámlára, vagy
bankkártyára vonat-
kozó bizalmas ada-
tot. A hivatal ügyfél-
kapun keresztül, il-
letve postán, adó-

Most a NAV nevében szélhámoskodnak
számla-kivonaton értesíti az
adózókat, ha túlfizetésük van.

Az illetéktelenek e-mailjei
általában egy hivatkozást tartal-
maznak, melyre kattintva a
NAV honlapjára hasonlító, ám
eltérő címen található oldal
töltődik be, ahol az ügyfél sze-
mélyes adatai mellett bank-
kártyaadatokat is kérnek.

A hivatal honlapja a
www.nav.gov.hu címen találha-
tó. Az internetes cím ellen-
őrzésével nagy bizonyossággal
kiszűrhetőek a hamis – vélhe-
tően csalók által üzemeltetett,
adathalász – honlapok.

Asztalitenisz tanfolyam
Egerszegen

Az akció a megjelenéstől november 30-ig, illetve a készlet erejéig érvényes!
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Az M7 Takarék Szövetkezet

jelenlegi, és me-Zala Somogy

gyét lefedő hálózata az elmúlt
évben jött létre a Zala Takarék-
szövetkezet és az M7 Takarék
egyesülése révén. Ez az egye-
sülés része volt annak a fo-
lyamatnak, amelyet sokan az
évtized legjelentősebb hitelin-
tézeti átalakulásaként említe-
nek, és amelynek révén a ko-
rábbi több mint félszáz taka-
rékból mára 12 regionális köz-
pontú, tőkéjében erős, stabil és
hatékonyan működő pénzin-
tézet jött létre. Dr. Tófeji Edi-

na elnök-ügyvezetővel beszél-
gettünk.

– Az egyesülések célja az
volt, mint a mi esetünkben is,
hogy a takarékok az eddigiek-
nél több, jobb és korszerűbb
szolgáltatásokat nyújthassanak
az ügyfeleiknek. A bankszek-
torban rendkívül erős verseny
zajlik. A hazai takarékszövet-
kezetek megértették: a nagy,
tőkeerős kereskedelmi bankok-
kal csak közösen, együttes erő-
vel tudják felvenni a versenyt.
Erősebbekké, stabilabbakká,
biztonságosabbakká válunk, ha-
tékonyabban, eredményesebben
tudunk gazdálkodni – mondja
dr. Tófeji Edina.

– Zalában milyen előnyök-

kel kecsegtet az M7 Takarék?

– Üzleti filozófiánk fóku-
szában eddig is és ezután is az
ügyfeleink állnak, függetlenül

Valódi megoldások valódi igényekre
Beszélgetés dr. Tófeji Edinával, az M7 Takarék Szövetkezet elnök-ügyvezetőjével

attól, hogy hol élnek és gaz-
dálkodnak. Egyesült, 55 fiók-
ból álló hálózatunk kétharmada
és központja Zalában található,
amely azt hiszem önmagáért
beszél. Lefedettségünknek kö-
szönhető, hogy ügyfeleink több
fiókban tudják intézni ügyeiket,
sőt még a kisebb településeken
is hozzájuthatnak azokhoz a
korszerű banki szolgáltatások-
hoz, amelyek eddig csak a na-
gyobb városokban élők számá-
ra voltak elérhetők. Az ügyfél-
központúság kiemelten fontos
érték számunkra, ezért szemé-
lyi bankáraink akár az ottho-
nukban is felkeresik elfoglalt
partnereinket.

– Milyenek az eddigi ta-

pasztalatok?

– A szervezeti átalakítások
óriási munkát róttak ránk, de a
lényeg számunkra mindig is az
volt, hogy ebben az átmeneti
időszakban az ügyfeleink, a
partnereink ebből semmit ne
vegyenek észre. Az egyesülés
nyomán pedig az eddigieknél
több, jobb és korszerűbb szol-
gáltatásokat nyújthatunk ügy-
feleinknek. Olyan szolgáltatá-
sokat, amelyeket nemcsak a
számlavezető takarékokban,
hanem – a fiókhálózat egysége-
sítése nyomán – az adott régió
bármely takarékjában igénybe
tudnak majd venni. Gördüléke-
nyebbé, gyorsabbá és kényel-
mesebbé válik az ügyintézés is,

a vállalkozók nagyobb összegű
hitelekhez is hozzá tudnak
jutni, emellett egészen nagy,
regionális projekteket is hite-
lezni tudunk. Az egyesülést
igen komoly informatikai fej-
lesztések is kísérik.

– Beváltotta-e az egyesülés

a reményeket?

– Aki diófát ültet, az nem
egy-két évre előre gondolkozik.
Az egyesülés átmeneti idősza-
kát követően ambiciózus üzleti
növekedést tűztünk ki célul, ezt
támogatja széles termékpalet-
tánk és munkatársaink szakmai
felkészültsége is. Azt tartom a
legfontosabbnak, hogy a part-
nereink számára valódi megol-
dásokat kínáljunk, csak olyan
szolgáltatásokat ajánljunk ne-
kik, amelyekre tényleg szüksé-
gük van. Ehhez persze ismerni
kell a partnereinket, ám a taka-
rékok messze földön híresek
arról, hogy kiválóan ismerik az
adott régiók, települések, ügy-
felek igényeit. Én az alulról
építkezés híve vagyok: lénye-
ges, hogy a kirendeltségeken az
ügyfelek mivel találkoznak. Ha
mi jól végezzük a munkánkat,
akkor az általunk felépített fo-
lyamat végigfut a szervezeten,
és az eredmény a végpontokon
is látható.

– Melyek az idei ősz sláger-

termékei?

– Egyértelműen a jelzálog-
hitelek – mind a szabad fel-
használású, mind pedig a lakás-
célú jelzáloghitelek. Életünk
egyik legfontosabb döntése,
amikor lakáshitelt veszünk fel,

akár több évtizedre szóló elkö-
telezettséggel. Általában nehéz
az eligazodás a kínált termékek
útvesztőjében, ezért is érdemes
az általunk kínált Minősített
Fogyasztóbarát Lakáshitelt igé-
nyelni, amihez felkészült ta-
nácsadóink állnak rendelkezés-
re. A Magyar Nemzeti Bank is
garantálja a kedvező és egysé-
ges feltételrendszert, de a ki-
számíthatóság és a limitált elő-
és végtörlesztési díjak is komo-
lyan mellettünk szólnak. Az év
végéhez közeledvén a személyi
kölcsönök iránti igény is emel-
kedik, mert mindnyájan tudjuk,
hogy ajándékozni öröm…

– Mivel igyekeznek erősíte-

ni a kapcsolatot az ügyfe-

lekkel?

– A Somogyban már bevált
Vállalkozói Szalont Zalában is
szeretnénk meghonosítani, ami-
nek eredményeként havi rend-
szerességgel le tudunk ülni a
helyi üzletemberekkel egy kö-
tetlen beszélgetésre. Saját háló-
zatunk, ügyféltalálkozóink mel-
lett óriási segítséget nyújt ne-
künk az egész Takarék Csoport.
A Takarék Agrár Igazgatóság
például rendkívül profi, közép-
távú piaci előrejelzéseket készít
az egész Csoport számára, ta-
nácsadással segíti az ügyfelein-
ket abban, hogy jobban megis-
merjék a piaci trendeket, meg-
alapozottabban készíthessék el
üzleti terveiket, és így hosszabb
távon is sikeresen boldogulja-
nak. Ezen a téren is egyértel-
mű a változás: együtt többek
vagyunk.

Dr. Tófeji Edina, az M7 Takarék Szövetkezet elnök-ügyvezetője.
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A Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködések című
pályázat (EFOP-1.6.3-17-2017-00004 számú) keretében szervezte
meg a Zala Megyei Önkormányzat, valamint a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság a II. Zala Megyei Felzárkózási
Fórumot 2018. október 25-én. Az EFOP Program támogatásával
indult projekt a nők, a mélyszegénységben élők, az idősek, a
fogyatékosok és a romák felzárkóztatását, illetve munkaerőpiaci
esélyeinek javítását tűzte ki célul – összegezte köszöntőjében
Györe Edina, a Zala Megyei Felzárkózási Fórum elnöke.

Forgács István, az EMMI Szociális Ügyekért és Társadalmi
Felzárkózásért Felelős Államtitkárságának romaügyi szakértője
a projekt keretein belül megvalósítható együttműködési lehe-
tőségekről szólt. Előadásában hangsúlyozta, hogy a megye ki-
vételes helyzetben van, a határ közelsége és a területén folyó
fejlesztések miatt is. A zalai beruházások mind-mind munka-
helyeket teremtenek, s ezekhez a képzési kínálatnak is igazodni
kell. A roma közösségeknek is van feladatuk, tudatosítaniuk kell,

Felzárkózási fórum a Megyeházán
hogy megéri tanulni, illetve a roma lányokat is a munkaerőpiac
felé kell irányítaniuk.

Dr. Kovács Ferenc, az Egyenlő Bánásmód Hatóság Zala
megyei referense a Hatóság működéséről adott tájékoztatást,
majd olyan jogeseteket vázolt, melyek a romák és a nők hátrá-
nyos megkülönböztetését mutatják. Mint elhangzott, a munkahe-
lyeken a származás és az anyaság miatt éri leginkább diszkri-
mináció a munkavállalókat. Ezeket ki lehetne küszöbölni, ha a
munkáltatók tisztában lennének a rájuk is kötelező jogszabá-
lyokkal, illetve azokat be is tartanák.

Zimborás Béla, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgató-
ság Zala Megyei Kirendeltségének igazgató-helyettese a projekt
kezdete óta eltelt időszak eredményeit vette számba. Kiemelte,
hogy megtörtént a helyi esélyegyenlőségi programok áttekintése,
valamint a hiányosságok feltérképezése is. Időközben a megyé-
ben elindult az együttműködés a szakmai, civil és egyházi szer-
vezetek között, ami azért is fontos, mert ezeknek a csoportoknak
a munkájába kell elsőként bevinni azt a szemléletet, ami a
projektet, illetve a megyében futó programokat sikeressé teheti.

Balról Györe Edina, Zimborás Béla, Forgács István és dr. Ko-
vács Ferenc.

Élénk érdeklődés kísérte a fórumot.

A TOP 100-as vállal-zalai
kozások tavalyi együttes nettó
árbevétele 483 milliárd forint
volt, 10,1 százalékkal több az
előző évben realizált összegnél
– közölte a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal (NAV) megyei
igazgatóságának vezetője Za-
laegerszegen.

Kaszás Anita a Zala Me-
gyei Kereskedelmi és Iparka-
mara, a NAV és a Zalai Hírlap
közös TOP 100 - Zala megye
gazdasága című kiadványának
bemutatóján elmondta: a me-
gyében a legnagyobb, 41,09
milliárd forint árbevételt a
szállítmányozó Gartner Inter-
trans Kft. érte el, bár a korábbi
évhez képest (41,8 milliárd
forint) visszaesett az árbe-
vétele. A második helyen 35
milliárd forint árbevétellel a
ZÁÉV Építőipari Zrt. szerepel,

Dobogón a Gartner, a ZÁÉV és a Pannontej
a harmadik helyezett Pan-
nontej Zrt. csaknem 18 mil-
liárd forint árbevételt ért el.

Az igazgató ismertetése
szerint a TOP bevétel 40,8
százalékát a feldolgozóipar te-
rületén működő 43 vállalkozás
adta. Az ipar egyéb területeiről
(építőipar, energiaipar, vízel-
látás) 12 társaság az összes
TOP bevételének 14,9 százalé-
kát állította elő. A kereske-
delem és a gépjárműjavítás
ágazatból 19 cég volt jelen a
TOP 100-ban, a forgalom 16,1
százalékát adva.

A 100 legnagyobb vállal-
kozás összesen 20 ezer embert
foglalkoztatott. A foglalkozta-
tottak létszáma alapján az 50
legnagyobb társaság közül 22
zalaegerszegi, 15 a nagykani-
zsai kistérségben működött –
ismertette az igazgató.

A TOP 100-as cégek veze-
tőit a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke köszöntöt-
te. kiemelte:Parragh László
ma már minden szakma
„hiányszakma”. A cégeknél
készült felmérések azt mutat-
ják, hogy olyan „technikákat”
– egészségügyi ellátás, külön-
böző juttatások – próbálnak
bevetni, amivel meg tudják
tartani a munkaerőt. A na-
gyobb cégeknek erre több le-
hetőségük van, mint a kisvál-
lalkozásoknak – jelezte.

Hozzátette: a fő kérdés,
hogy a termelékenység és a
hatékonyság növekedése együtt
járjon a bérnövekedéssel. A
magyar gazdaság 2-3 százalé-
kos éves hatékonyság-növe-
kedésre képes, miközben a „bér-
nyomás kétszámjegyű” (10-15
százalékos). A kettőt nagyon

nehéz összehangolni, azok a
cégek, amelyek nem tudják ezt
realizálni, versenyképtelenné
vállnak – mutatott rá.

Mazzag Ferenc, a megyei
kamara elnöke a térség egyik
legnagyobb problémájának a
munkaerőhiányt nevezte. Ki-
tért arra is, hogy a kamara se-
gítséget nyújt a kisvállalkozá-
soknak. Egy vállalkozás mű-
ködését azonban számtalan
külső és belső tényező befo-
lyásolja – jelezte, méltatva a
zalai vállalkozások által tavaly
felmutatott teljesítményt.

Vigh László (Fidesz) or-
szággyűlés képviselő arról szá-
molt be, hogy a Zalaeger-
szegen épülő járműipari teszt-
pályán már zajlanak a teszte-
lések, ami várhatóan kedvező
hatással lesz a város fejlődé-
sére. (Forrás: )MTI
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A ZMVA mentorai munka közben.

Munkaerő-piaci tanácsadók is segítik az álláskeresők munkához jutását

------------------------------------------------------
ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI

PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA

Támogatás: 962,99 millió forint
Projektazonosító:

TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
www.zalapaktum.hu

A Zalai Innovatív foglalkoztatási
paktum megvalósítása elnevezésű,
közel egy milliárd forint támogatott-
ságú projekt segítséget nyújt a 25
év alatti fiataloknak, a 30 év alatti
pályakezdőknek, az alacsony iskolai
végzettségűeknek, az 50 év feletti ál-
láskeresőknek, a GYES-ről, GYED-
ről, ápolási díjról visszatérőknek, va-
lamint a foglalkoztatást helyettesí-
tő támogatásban részesülőknek. To-
vábbá várják a roma nemzetiséghez
tartozók, megváltozott munkaképes-
ségűek, inaktívak, tartós munka-
nélküliséggel veszélyeztettek, vala-
mint a közfoglalkoztatottak jelentke-
zését is.
A foglalkoztatási helyzet javítása
érdekében, a Zala Megyei Vállalko-
zásfejlesztési Alapítvány, mint a
paktum konzorciumi partnere ingye-
nes munkaerő-piaci szolgáltatáso-
kat végez az egész megye területén
egy négyfős tanácsadó csapat köz-
reműködésével. A munkaerő-piaci
tanácsadók feladata a célcsoport
tagok számára többek között a
munkaerő-piaci szolgáltatások biz-
tosítása, egyéni helyzetfeltárás és
fejlesztési terv készítése, a munka-
vállaláshoz szükséges ismeretek,
tapasztalatok átadása, a hatékony
álláskeresési praktikák megismerte-
tése (önéletrajz írás, felkészítés
állásinterjúra) munkaerő-piaci ta-
nácsadás, képzésekre történő fel-

készítés, munkába helyezés segíté-
se, a foglalkoztatás és a hat havi
utófoglalkoztatás időszakában mun-
kaerő-piaci mentorálás, támogatás
nyújtása, valamint a vállalkozóvá
válás segítése.
A mentorok a munkavállalóknak
munkahelyi beilleszkedésükkel kap-
csolatos tanácsadást is biztosíta-
nak. A tevékenység olyan eszközö-
ket foglal magában, amelyek tá-
mogatják a célcsoport önállóságát
és munkahelyi környezethez való
alkalmazkodását, a segítők elkísérik
a munkavállalót ügyeik intézésére,
megkönnyítik a munkaadóval foly-
tatott kommunikációt és konflik-
tuskezelést. A célcsoportot érintő
munkaerő-piaci szolgáltatásokat a
tanácsadók a megyei Kormányhiva-
tallal együttműködésben valósítják
meg, a hatályos jogszabályokkal és
a kormányzat munkaerő-piaci in-
tézkedéseivel összhangban.
A munkaerő-piaci tanácsadók mun-
kájának is köszönhetően a TOP
programba 2018. szeptember 30-ig
298 fő részesült munkaerő-piaci
szolgáltatásban, akik közül 75 fő
vett részt valamilyen képzésben,
mint például virágkötő, építő- és
anyagmozgató gép kezelő, élelmi-
szer-, vegyi áru eladó, 22-en vállal-
kozóvá váltak, 132 fő elhelyezkedett
támogatással, 91 fő pedig szolgálta-
tásban részesült.

Márfi Gyula Babusa Jánosveszprémi érsek, szobrászmű-
vész, és a Általános Iskola, Gimnázium,Patrona Hungariae
Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola kapott idén Mind-
szenty-emlékérmet.

A Mindszenty József egykori esztergomi érsekről, herceg-
prímásról elnevezett elismeréseket , az Ország-Lezsák Sándor
gyűlés alelnöke, a Mindszenty Társaság ügyvezető elnöke adta
át minap az Országházban.

Márfi Gyula Mindszenty-emlékérmet kapott
Márfi Gyula veszprémi érsek több évtizedes papi és főpász-

tori szolgálatáért, a fiatalok hitoktatásáért, a magyar családokért
és az ifjúságért végzett fáradhatatlan, áldozatos munkájáért kapta
meg az elismerést.

Lezsák Sándor laudációjában az atya életútjának jelentősebb
állomásait felelevenítve úgy fogalmazott, Márfi Gyula érseki jel-
szava a szeretet, és ennek a szeretetnek az „áramköre” érződik
mind a mai napig.

Mint mondta, Márfi Gyula életútja bizonyítja, hogy a meg-
felelő családi környezet, szeretet és tanulni vágyás esetén egy kis
faluból is lehet egy országosan elismert tisztségbe emelkedni.

Márfi Gyula 1943. december 17-én született a Zala megyei
Pördeföldén, és a pannonhalmi bencés gimnáziumban érett-
ségizett 1962-ben. A teológiát Budapesten a Központi Papnevelő
Intézet növendékeként végezte. 1967. június 18-án Szombat-
helyen szentelték pappá, ezután Pákán, Nyőgérben, Kőszegen
volt káplán. 1978-tól püspöki szertartó, 1980-tól püspöki titkár,
1987-től irodaigazgató.

Márfi Gyulát 1995. november 11-én amanziai címzetes püs-
pökké és egri segédpüspökké nevezte ki II. János Pál pápa, 1995.
december 2-án Egerben szentelték püspökké. 1997. augusztus
14-én veszprémi érsekké nevezte ki a pápa. Érseki beiktatására
szeptember 5-én került sor.

Mint ismeretes, 2018 szeptember 22-én az ünnepi köz-
gyűlésen dr. Márfi Gyula a Zala Megye Díszpolgára kitüntető
címet is megkapta.

Balról dr. Márfi Gyula, Rubovszky Rita, a Patrona Hungariae
főigazgatója és Babusa János.
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• Ingatlankezelés
Épületek, lakások felújítása•

• Köztéri bútorok (padok, szemetesek) gyártása
Járdák, lépcsők felújítása, térkövezés•

• Hibaelhárítás
Épületek, lépcsőházak takarítása•

• Kémény-béléscsövezés
Asztalos- és lakatosmunkák•

• Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetőséggel

8900 Zalaegerszeg,
Kert u. 39.

Telefon: 92/312-730
92/511-670

VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3-5/C FSZ.

A hasábjainNemzeti Sport
egyre gyakrabban találkozha-
tunk publiciszti-N. Pál József
káival. Nem meglepő, hiszen ra-
jongásig szereti a sportot. Rá-
adásul kivételes adottsága van,
könnyedén sorol fel fejből
olyan adatokat, amiket egysze-
rű halandó a lexikonokban kény-
telen keresni általában.

N. Pál Józsefnek egyébként
nincs sportolói múltja. Iroda-
lomtörténész… Az Eötvös Ló-
ránd Tudományegyetem tanára.

„Mellesleg” Zala megye szülöt-
te. látta meg aPethőhenyén
napvilágot, kisgyermek volt, ami-
kor a szomszédos Zalaszent-
ivánra költöztek. Most is ott él,
ha éppen nem tart órát, vagy
vizsgáztat az egyetemen a fő-
városban.

Nagyszerű riportalany. A zse-
nik szerénységével született, s a
változó korok sem rontották meg.
S talán az sem véletlen, hogy
egy olyan vendéglőben találkoz-
tunk, amelyik pár méterre van

az egykor szebb napokat látott,
ma már bezárt Berek csárdától,
amely meghatározó volt életében.
De erről majd később esik szó.

Bevallom: egy tervet fundál-
tam ki kivételes memóriája el-
lenőrzésére:

– Jóska, azt minden sport-
kedvelő tudja, hogy ki szerezte
a századik magyar olimpiai
aranyérmet. A birkózó Hegedűs
Csaba. De kié volt a száz-
egyedik?

– Gedó György ökölvívóé.
Bár ezzel kapcsolatban voltak
némi félreértések részéről. A tény
azonban az, hogy Gedóé volt a
százegyedik.

Kissé bizonytalanabbul tet-
tem fel a következő kérdést:

– S kié volt a kilencven-
kilencedik?

– A férfi párbajtőrcsapaté,
ugyancsak 1972-ben München-
ben.

S itt feladtam a vizsgáz-
tatást, s ott kezdtem, ahol kell.

– Pethőhenyén születtél.
Mikor?

– 1957 december huszadi-
kán. Édesanyám szerint este fél
hétkor. Henyében kezdtem az
elemi iskolát, negyedikes vol-

tam, amikor Zalaszentivánra
költöztünk. Pethőhenyében a mi
házunkban még villany sem volt,
Szentivánon viszont már igen,
csak a televízió hiányzott.

– Elvégezted Szentivánon az
általános iskolát. Hol folytattad?

– Zalaegerszegen, a gépé-
szeti szakközépiskolában. Éle-
tem sok tévedése közül ez volt
a legelső. Az általános isko-
lában jó tanuló gyereknek tar-
tottak. Anyámmal és húgom-
mal éltünk, havi 800-1000 forint-
ból. Hetente egyszer kaptam
egy forintot Népsportra. Anyám
azt szerette volna, ha szakmunkás-
képzőbe megyek, ahogy akkor
mondták: legyen szakma a ke-
zemben. Én viszont olvasni sze-
rettem. Gadányi tanár úr a gim-
náziumot javasolta, de nem lel-
kesedtem ezért. Szerencsémre,
vagy balszerencsémre Udvardi
Bandi cimborám, aki telek-
szomszédunk volt, a gépipariba
jelentkezett, s úgy gondoltam, leg-
alább lesz ott egy barátom. Fel-
vettek, de 2-3 hét után rájöttem,
hogy semmi közöm a gépé-
szethez.

E.E.
(Folytatjuk)

A „sportlexikon” irodalomtörténész
A zalai N. Pál József rendhagyó pályafutása (1.)

N. Pál József: – Felvettek, de 2-3 hét után rájöttem, hogy sem-
mi közöm a gépészethez.

Ha nem tanít, vagy vizsgáztat az egyetemen, Zalaszentivánon
él.

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 30 00 00

•

00 00
Ebédszünet: 11 -12
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Lapunk
legközelebbi
nyomtatott
száma
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A friss híreiZalatáj
naponta olvashatók honlapunkon:

www.zalatajkiado.hu

201 . ecember 1 - n8 d 3 á
jelenik meg.

Megyei közéleti havilap

Kiadó-fõszerkesztõ:

Ekler Elemér

Grafikus: Farkas László

Kiadja: Zalatáj Kiadó

Az ügyfélszolgálat címe:

Zalaegerszeg, Kosztolányi tér

1/B.; 8901. Pf.: 381.

Telefon: (92) 596-936;

Fax: (92) 596-937;

E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Készült: Göcsej Nyomda Kft.

ISSN: 0865-1353

Terjeszti: a Kiadó

városközpontjában tulajdonostól eladóZalaegerszeg

egy szépen felújított, téglaépítésû

12 lakásos társasház 2. emeletén a középsõ lakás.

Az ingatlan per- és tehermentes,

64 négyzetméter, 2 szoba+erkély.

Érdeklõdni a (30) 538-9226-os számon lehet.

Eladó lakás Egerszeg központjában

A közelgő intézményfelújítás miatt a Göcseji Múzeum
munkatársai, gyűjteményi tárai elköltöztek.

Új címük: Zalaegerszeg, Kölcsey Ferenc utca 2.
Telefonos elérhetőségeik:
központi szám: 92/314-537 (egyelőre üzenet küldés-

re/átadásra használható)
igazgatói titkárság: 30/312-5082
igazgatóhelyettes: 30/223-3863
közönségkapcsolati osztályvezető: 30/531-4930
régészeti osztályvezető: 30/225-3242
régészeti titkárság: 30/225-3239
műszaki osztályvezető: 30/409-3460
Továbbra is várják ügyfeleiket, keressék őket a megszokott e-

mail címeken, web- és Facebook oldalaikon!

Elköltözött a múzeum

Nem mentek messzire, csak az utca túlsó oldalára.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Zalatáj

Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l

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

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

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

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Demeter Márta MSZP, az -
ből „átrepült” -s képviselőLMP
szerint lányát ka-Orbán Viktor
tonai repülőgép hozta haza Cip-
rusról. Aztán kiderült, hogy az
Orbán L. nevű parancsnok fele-
ségéről és leányáról van szó.
Vagyis nem Orbán Viktor gyer-
mekéről.

Ajánlok egy aktuális mesét
Demeter Mártának elalvás előtt-

Orbánok…
Egy mese Demeter Mártának

re. Ebben is szerepel egy Or-
bán. Állítólag azért lett Marco
Rossi a magyar labdarúgó-váloga-
tott szövetségi kapitánya, mert
megígérte ,Csányi Sándornak
az MLSZ elnökének, hogy nála
kezdő játékos lesz Orbán.

S láss csodát! Orbán bemu-
tatkozott a válogatottban a Görög-
ország elleni mérkőzésen. Ám
ez az Orbán nem az az Orbán volt.

Demeter Mártának van érzéke a meséléshez.

Willi Thomas Orban (magyarul Orbán) a magyar válogatottban
(jobbról). Ez az Orbán sem az az Orbán.

Marco Rossi pechje, hogy
nem ismeri a magyar történel-
met. Az észtek ellen az Orbán-
Kádár belső kettőst játszatta a
védelemben. Nem tudta, s nem
is szólt neki senki, hogy az ilyen
nevű felállás egy csapatban fur-
csa lett volna a magyar történe-
lemben. Nem egyfelé húztak
ugyanis.

Újabb kudarc lett a vége.
Hiába rúgtunk három gólt, nem
tudtunk nyerni, mert ugyan-
annyit kaptunk.

A tényekhez tartozik, hogy a
focipályán nem Orbán Viktor és
Kádár János játszott, hanem Ká-
dár Tamás és Orban Willi. Utób-
bi egy magyar-lengyel vegyes-há-
zasság gyermeke. A Bundesligá-
ban szereplő Lipcse játékosa.

S hogy idáig jutottam a me-
sével, talán már elaludt Deme-
ter Márta. S arról álmodik,
hogy tisztességes politikus lesz
egyszer belőle.

Kétlem…
E.E.


