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Eladó egerszegi lakás a belvárosban
Zalaegerszegen, a belvárosban, a Mikes Kelemen utcai 3 emeletes,

blokktéglából épült társasházban 56 m -es ,2
földszinti

tehermentes lakás (2 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, pince, tároló) eladó.
A közelben áruház, gyógyszertár, orvosi rendelő, buszmegálló található.

A közművek (gáz, víz, villany) rendezett állapotban.
Érdeklődni lehet a es30/235-4814-

vagy a es telefonon lehet.30/410-5684-

M e g y e i   h a v i l a p XXXII. évfolyam 824. szám 2020. 03. 19.
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Zete 1920 Hagyományõrzõ Egyesület

A helyzet óráról órára vál-
tozik. Nagy kihívás előtt a
világ.

Talán egyszer majd kide-
rül, hogyan szabadult ránk ez
a járvány. Kik a felelősek?

Most azonban nem a nyo-
mozás ideje van. Előbb meg
kell szabadulnunk ettől a bor-
zalomtól.

Nem tehetünk mást, mint
amit a szakemberek tanácsol-
nak, a hatóságok előírnak.

Józan észre, fegyelemre,
óvatosságra, összefogásra és
szolidaritásra van szükség. S
összeszorított fogakkal el kell
viselni az ellenzék magatartá-
sát is ebben a rendkívül nehéz
helyzetben.

Most virológus professzor-
nak hiszik magukat az ellen-
zéki pártok szószólói. Máskor

Józan ész és fegyelem
ők a gazdasági zsenik (bár
nem egyszer vezették már a
csőd szélére az országot), az
atomreaktorokhoz is ők érte-
nek a legjobban, sőt az okta-
táspolitikában is utolérhetetle-
nek. Korunk polihisztorainak
hiszik magukat, noha a ma-
gyar helyesírás alapjaival is
gondjaik vannak.

Miközben a környező or-
szágokan ebben a nehéz hely-
zetben nemzeti összefogás bon-
takozik ki, nálunk nem csak a
vírus támad, hanem a már
sokszor levitézlett ellenzék is.

Azt nem mondom, hogy
egyszer majd el kell számol-
niuk a lelkiismeretükkel, mert
az nincs.

Nehéz idők járnak. Nem
csak a koronavírus miatt.

Ekler Elemér

Vízi közmű fejlesztésére szánt
forrásokról, utak fejlesztéséről,
a Gébárti-tó szabadidős célú be-
ruházásairól, illetve két új szo-
bor állításáról is döntött nem-
rég közgyűlése.Zalaegerszeg

Balaicz Zoltán polgármester
a közgyűlési döntések között
említette egyebek mellett, hogy
a város idén 270 millió forintot
fordít az ivóvízrendszer, 469

Közművek fejlesztéséről, szobrok állításáról is döntöttek Zalaegerszegen

milliót pedig a szennyvízháló-
zat fejlesztésére és karbantartá-
sára, a pedig pályá-Zalavíz Zrt.
zati forrásból 27,5 millió forin-
tot használhat fel több utcát
érintő fejlesztési, rekonstruk-
ciós feladatokra.

A Modern városok program
keretében a Göcseji Múzeum
közelében 99 férőhelyes új par-
koló épül, a 9,5 milliárd forin-

tos beruházással zajló uszoda-
és strandépítés részeként pedig
áprilisban megnyitják – a to-
vábbi építkezések lezárultáig –
ideiglenesen befedett új kültéri
medencét. A települési operatív
programból megvalósuló új
sport- és rendezvénycsarnok
tervezésének közbeszerzése nem-
rég lezárult, a hat jelentkezőből
májusra választják ki a nyertes

tervezőt – ismertette a pol-
gármester.

Korábbi források átcsopor-
tosítása miatt 768 millió forin-
tos kerete van a városnak arra,
hogy közlekedési fejlesztéseket
valósítson meg, ezek között
szerepel az egyik legjelentő-
sebb utca, a Kosztolányi két-
irányúsítása, illetve a Balatoni

Újabb fejlesztésekről számolt be Balaicz Zoltán.
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Újabb fejlesztések Egerszegen
úton két körforgalom kétsávos-
sá tétele a közlekedési gondok
megoldására. A szabadidőköz-
pontként ismert Gébárti-tó ed-
digi, 724 milliós forintos fej-
lesztései mellett újabb, mintegy
300 millió forintos forrásból a
zöldfelület, a közművek és a
játszóelemek bővítését végzik
el – részletezte Balaicz Zoltán.

Jelezte azt is: tavaly 37
eredményes közbeszerzési el-
járás zárásaként kötött szerző-
dést a város. A nyertesek 84
százaléka – ez összesen 21
céget jelent – zalai, zalaeger-
szegi vállalkozás.

A polgármester kitért arra
is, hogy a közgyűlés döntése

értelmében szob-Béres János
rászművész alkotásaként 16
millió forintos költséggel II.
Rákóczi Ferencnek emelnek
emlékművet a zalai megye-
székhelyen. és aDarabos Géza
Reneszánsz Kőfaragó Kft. ter-
vei alapján, 18 millió forintos
összegből pedig a magyarság
szabadságküzdelmei előtt tisz-
telgő emlékművet és ország-
zászlót állítanak az egykori fel-
szabadulási emlékmű helyén.

Balaicz Zoltán jelezte to-
vábbá, hogy a Göcseji Múzeum
igazgatója, 2020Kaján Imre
nyarán nyugdíjba vonul, így az
éppen jelentős bővítés alatt álló
intézmény vezetői posztjára pá-
lyázatot írnak ki. (Forrás: )MTI

Kiemelik és restaurálják a
leendő zalaegerszegi Mindszenty
József Múzeum és Zarándok-
központ (Mindszentyneum) te-
rületén feltárt, országos és
várostörténeti szempontból is
jelentős 14-15. századi, épített
örökséggé nyilvánított tégla-
égető kemencéket Zalaeger-
szegen.

Az országban ilyen nagy
méretű – 18 és 15 négyzetméter
alapterületű – téglaégető kemen-
ce kiemelésére még nem volt
példa – mondta el az építési
területen tartott sajtótájékozta-
tón , aSimmer Lívia Göcseji
Múzeum régésze.

A kemence kiemelését a
Göcseji Múzeum szakmai irá-
nyításával a Budapesti Törté-
neti Múzeum restaurátorai és a

Országos jelentőségű a zalaegerszegi lelet

műemlékvédő cég közösen
végzi. A kemence alatti, 15-20
centiméteres földréteg alatt
vaslapot helyeztek el, a több
tonnányi, speciális oldattal ke-
zelt, gézzel bevont objektumot
tömbökre feldarabolva emelik
ki a lelőhelyről. Előkészítés és
száradás után a dobozba zárva
szállítják a restaurátorműhely-
be – ismertette a részleteket
Simmer Lívia.

Hozzáfűzte: a kemencék az
előkerült leletanyagok és a ré-
gészeti rétegződések alapján a
14. század végén, a 15. század
elején működhettek. A tele-
pülés 1394-ben a veszprémi
püspökséghez került, a források
szerint akkor építették fel a
püspöki udvarházat és valószí-
nűleg akkor zajlott a középkori

plébániatemplom gótikus átépí-
tése is.

A területek közelsége és a
téglaméretek – a templom mel-
letti temetőkápolna és a kemen-
cékből előkerült téglák mérete
szinte megegyezik – arra utal-
nak, hogy az építkezéshez
használt téglákat ezekben az
égetőkben készítették.

A feltárt területen valószí-
nűleg több téglaégető műkö-
dött, de ezeket az objektumokat
az Egerszeg vár erődítései
megbolygatták. Két kemence
szinte teljesen megsemmisült,
csak a helyét tudták meghatá-
rozni, kettő viszont nagyon jó
állapotban maradt meg: a ki-
sebb méretű valószínűleg 4 fű-
tőnyílással rendelkezett, míg a
nagyobb téglaégető 2 fűtőnyí-
lással működött. A téglából ki-
rakott boltívekkel körbevett ob-
jektumnak állandó tapasztott

rostélya lehetett – magyarázta
Simmel Lívia.

A várostörténeti és országos
szempontból is jelentős objek-
tumok két évvel ezelőtt kerül-
tek elő a csaknem 900 négyzet-
méteres ásatási területen. A fel-
tárást követően ideiglenes ál-
lagmegóvás történt. Idén, a Mind-
szenty Múzeum építésének kez-
detén a kivitelező jelezte, hogy
olyan gépi munkákat végeznek,
amelyek megsemmisítheti az
objektumokat.

Az Örökségvédelmi Hiva-
tallal és kivitelezővel közösen
a Göcseji Múzeumnak sikerült
olyan megállapodást kötnie,
hogy a kemencéket kiemelik,
így meg tudják menteni az utó-
kornak. A restaurált téglaégető
kemencék két év múlva az
eredeti lelőhelyhez közel, az új
múzeum kiállítóterébe kerül-
nek. (Forrás: )MTI

A Göcseji Múzeum munkatársai speciális gézzel fedik be egy
2017-ben feltárt középkori téglaégető kemence maradványait
Zalaegerszegen.

Fotó: MTI/Varga GyörgyFotó: MTI/Varga György
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Miközben a világ a korona-
vírus által okozott járvánnyal
küzd, méltatlanul a háttérbe
szorul egy hír, pontosabban egy
cikk, ami a osztrákDie Presse
napilapban jelent meg. Az új-
ság még véletlenül sem jelle-
mezhető a jelenlegi magyar
kormány Or-, különösen pedig
bán Viktor miniszterelnök iránti
szimpátiával, hiszen közismer-

Mikor kérnek bocsánatot?...
Az idő Magyarországot, Orbán Viktort igazolta

ten liberális beállítottságú. Ka-
pott is az újságtól éppen elég
kritikát az elmúlt években Or-
bán Viktor és kormánya.

Cristian Ortner, a Die Pres-
se újságírója szerint Orbán Vik-
tornak igaza volt, és megér-
demli, hogy bocsánatot kérje-
nek tőle. Ma már ugyanis ma-
gától értetődőnek tűnik, hogy
az Európai Unió külső határait

meg kell védeni a szabálytalanul
érkező migránsokkal szemben.

Az újságíró politikai szem-
pontból tanulságosnak nevezte,
hogy 2015-ben az EU-ban még
csak egyetlen kormányfő, Or-
bán Viktor fogalmazta meg

ezeket a gondolatokat, és ennek
értelmében következetesen véd-
te hazája, egyben az EU külső
határait.

Ma már vitathatatlan, hogy
akkoriban Orbán Viktor volt az
egyetlen kormányfő, aki felis-

merte a problémát, helyes kö-
vetkeztetéseket vont le, és meg-
valósította elképzeléseit, bár
Európa a legkeményebben el-
lenállt. Akkoriban ugyanazt tet-
te, amit ma Görögország a gö-
rög-török határnál: ragaszko-
dott a határok megerősítéséhez
és szükség esetén rendőrökkel
való biztosításához.

Cristian Ortner szerint fel-
tétlenül bocsánatkéréssel tarto-
zik német kan-Angela Merkel
cellár, voltWerner Fayman
osztrák kormányfő és Jean As-
selborn luxemburgi szociálde-
mokrata politikus.

Az osztrák lap újságírója el-
ismeri, hogy Orbán Viktor volt
az egyedüli, aki azt tette, ami a
kötelessége: minden erővel
megvédte a határokat.

Üdvözlendő az újságíró be-
látása. Abban viszont nem ér-
tünk egyet, hogy csak három
politikusnak kellene bocsánatot
kérnie Magyarországtól, a ma-
gyar kormánytól, Orbán Vik-
tortól. Folytatható a sor az
Európai Unió vezetőivel, a Vi-
segrádi Négyekhez tartozó or-
szágok kivételével szinte vala-
mennyi európai ország kor-
mányfőivel, államelnökeivel. S
ami a legszomorúbb: a magyar
ellenzéki pártok hazaáruló
politikusaival.

Biztos vagyok abban, hogy
a külföldi politikusok előbb lát-
ják be tévedésüket, mint ezek a
gyűlölettől vezérelt magyaror-
szági bajkeverők. Részükről ezt
az idők végezetéig hiába várnánk.

Ekler Elemér

Orbán Viktor miniszterelnök (k), Matteo Salvini olasz belügy-
miniszter, miniszterelnök-helyettes (j3) és Pintér Sándor bel-
ügyminiszter (b2) határszemlén Röszkénél 2019. május 2-án

A Die Presse újságírója szerint is igaza volt Orbán Viktornak.

Fotó: Szecsődi Balázs/MTI/Miniszterelnöki SajtóirodaFotó: Szecsődi Balázs/MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda

Fotó: Szigetváry Zsolt – MTIFotó: Szigetváry Zsolt – MTI
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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.

(2009.06.18.)

(2009.06.18.)

(2009.06.18.)

• 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.

Umbulda

Gazdasági világválság

Rossz előjel

– Tulajdonképpen az ügylet jogilag teljesen makulátlan,
csak ez az átkozott jó erkölcsbe való ütközés ne lenne!

– Higgye el, Aranka, minket is ugyanúgy sújt a válság. Le-
mondtam a heti fodrászatról, és nyaralni sem megyünk
Thaiföldre, csak ide Mallorcára…

– Megyek a fogorvoshoz, mert hogy most megint itt van ez
a Bokros… Ki tudja?!
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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

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Régészeti leletek kerültek
elő , az Árpád-kori temp-Türjén
lom felújítását megelőző ré-
gészeti ásatások során, többek
között egy középkori sírkamra,
amelyben nők, papok és egy
gyerek földi maradványai fe-
küdtek.

A Csornai Premontrei Pré-
postsághoz tartozó türjei Gyü-
mölcsoltó Boldogasszony plé-
bániatemplomban tartott régé-
szeti bemutatón , aOrha Zoltán
Göcseji Múzeum régésze el-
mondta: az Árpád-kori temp-
lom középkori padlószintjének
feltárása során került elő a
váratlan sírlelet. Nem volt írá-
sos említés arról, hogy a temp-
lom főhajójának közepén, a pa-
dozat alatt egy boltíves sír-
kamra található, ahol a 18.
század közepéről származó ko-
porsók fekszenek.

A 2018 óta tartó régészeti
feltárás keretében bukkantak rá
az üregre, amelyben három elő-
kelő hölgy, két papi személy és
egy kisebb koporsóban egy gye-
rek földi maradványai voltak.
Szokatlan módon a csontok na-
gyobb részt elporladtak, de a fa
és a textil viszonylag épen maradt.

Régészeti leletek kerültek elő a türjei templomban
A koporsó felirata alapján

sikerült azonosítani az egyik
férfit, aki az 1757-ben elhunyt
Nolbeck Rafael prépost volt, a
másik férfi pedig szintén papi
személy lehetett. A papi sírok-
ból stóla, bőrkesztyű és lábbe-
limaradványok kerültek elő, a
három előkelő hölgy maradvá-
nyai között viszonylag jó álla-
potban maradtak meg rózsafü-
zérek, illetve előkerült egy
selyemkendő is – sorolta a
régész.

Orha Zoltán elmondta, hogy
a 13. századi premontrei temp-
lom nagyjából a jáki templom-
mal azonos időben épülhetett,
de annál épebben maradt fenn
és sokkal inkább jellemzi a kor
építészeti stílusát. Annak elle-
nére, hogy a 18. században ba-
rokk stílusban bővítették és
díszítették.

A közelgő rekonstrukció
előtt sikerült rábukkanni a
templomtoronyba vezető lép-
cső egykori belső ajtajára, a
pillérek másfél, sőt csaknem
háromméteres mélységbe nyúló
bazalt alapjaira. A török korban
erődítményként is szolgáló
templomban valószínűleg hely-

ben öntött, de soha ki nem lőtt
puskagolyókat is találtak, de
több középkori pénzérme, vala-
mint bronzolvadék is előkerült,
utóbbi egy tűzvész nyomán
lezuhant és megolvadt harang
maradványai lehettek.

A Csornai Premontrei Apát-
ság közleménye szerint a türjei
Árpád-kori templom és a szom-
szédos majorság épületének
műemléki helyreállítása és tu-
risztikai célú fejlesztése 3,17
milliárd forint vissza nem té-

rítendő kormányzati támoga-
tással zajlik.

A régészeti kutatások le-
zárultak, a kivitelezők meg-
kezdték a templom alapozását
és szigetelését, majd a gépé-
szeti és elektromos hálózatot
építik ki. Májustól két nyáron
keresztül a festő-restaurátorok
a rossz állapotban levő freskók
helyreállítását is megkezdik.

Az átadás és a templom szen-
telése várhatóan 2021 szeptem-
berében lesz. (Forrás: )MTI

Régészeti feltárás keretében bukkantak rá az üregre.

Thomas Fischer 2017 ok-
tóbere óta lakik .Tekenyén
1962-ben látta meg a napvi-
lágot Backnangban, az egykori
NSZK-ban. Édesanyja Magyar-
országon született, ezért könnyű
volt visszatérnie a magyar
gyökereihez. Hazánkban ked-
venc hobbiját, a tradicionális
íjászatot szakmaszerűen szeret-
né űzni.

– Pillanatnyilag egy kis
íjász iskolát és egy íjász shopot
üzemeltetek. Legnagyobb ál-
mom, hogy az itt élő tekenyei
embereknek is átadjam az íjász
sport szeretetét. Nagyon sok
kérést kapok osztrák és német
íjász sportért rajongó barátaim-
tól, hogy Tekenyén egy 3D
íjász tanfolyamot indítsak. Ta-
lán egyszer ez az álom valóra
válik és egy olyan íjászbázist
tudunk felépíteni barátommal,

Tekenyét célozta meg és telibe talált
Egy német íjász a zalai faluban

Tóth Zoltánnal (Hunting BT
Keszthely), ami vendégeket
csábít a faluba. Biztos vagyok
benne, hogy ez az álom tel-
jesülhet a tekenyei emberek és

Sinka Imréné polgármester
asszony támogatásával. Az el-
múlt években nagyon sok ver-
senyen vettem részt, ahol min-
dig dobogós helyet szereztem.
Az idén szeretnék részt venni a
történelmi íjász világbajnoksá-
gon, mely Tatán kerül meg-
rendezésre augusztus 17-23 kö-
zött. Hagyományos íjász ver-
senyre Tekenyén április 13-án
11,00 órától várjuk az érdek-
lődőket. Már közel 40 fő je-
lezte részvételi szándékát. (A
program Tamás Bows Tekenye
szervezésében az alábbi linken
érhető el: https://www.face
book.com/events/508525443
133822/?__mref=mb)

Thomas Fischert szorgal-
mas, munkaszerető embernek
ismerték meg. Jelenleg értéke-
sítőként dolgozik az IPS tec
Hungary Kft.-nél, amely nap-

elemes rendszerekkel foglalko-
zik, továbbá az ajkai Firma
Clearwatec Group cégnél, amely
biológiai szennyvíz tisztító te-
lepek területén tevékenykedik.

Az egyetlen problémát a
nyelvismeret hiánya jelenti szá-
mára. Mint mondja, egyedül
nehéz tanulni, de a fordító gép
és a jóbarátok segítségével
azonban minden helyzetben
boldogul. Nagyon jól érzi ma-
gát Tekenyén, szerencsésnek,
mondja magát, hogy itt élhet.

Átadja az íjászat szeretetét.

Elérhetõségeink:

Telefon:
92/596-936,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Zalaegerszegen a Megyehá-
za Deák termében március 12-én
köszöntötték a sajtó képviselőit.

A Zala Megyei Kormány-
hivatal, a Zala Megyei Önkor-
mányzat, a Zala Megyei Rend-
őr-főkapitányság, a Zala Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság, a Szociális és Gyer-
mekvédelmi Főigazgatóság Za-
la Megyei Kirendeltsége, vala-
mint a Zalaegerszegi Tanke-
rületi Központ vezetői vettek
részt az ünnepélyes eseményen.

Vigh László országgyűlési
képviselő köszöntötte a megje-
lenteket. Elmondta, hogy Zalá-
ban kiváló a kapcsolat a poli-
tika, a szakma és a sajtó kép-
viselői között. Törekedni kell
arra, hogy ez továbbra is így
maradjon. A járványügyi vész-
helyzetben a hiteles tájékoz-
tatás különösen nagy jelentő-
ségű – állapította meg a képvi-
selő. Tudósítsunk, de ne kelt-
sünk pánikot! Ez nem könnyű
feladat – mondta befejezésül
Vigh László.

A rendszerváltozás utáni
legerősebb állam és közigaz-
gatás birkózik meg a járvány-
ügyi vészhelyzet nehéz felada-
tával – erről dr. Sipos Gyula

Köszöntötték a média zalai képviselőit
megyei rendőrfőkapitány be-
szélt. A sajtó felelőssége és a jó
együttműködés a vészhelyzet-
ben a szokásosnál is nagyobb
jelentőségű.

Dr. Sifter Rózsa kormány-
megbízott a vendéglátók nevé-
ben megköszönte a sajtó mun-
katársainak, hogy az eredmé-
nyekről és a nehézségekről egy-
aránt hitelesen tájékoztatnak.

A zalai sajtó képviseletében
Horváth A. Attila, a Zalai Hír-
lap főszerkesztője mondta el
gondolatait az újságírók fele-
lősségéről, a helyi közösség
szolgálatáról, a tájékoztatásról
és az ellenőrzésről. A sajtó üz-
leti vállalkozás is. A sok szem-
pontnak egyszerre megfelelni
szinte napi kötéltáncot jelent. A
segítő attitűd és a lokálpatrióta
küldetéstudat nélkül ennek meg-
felelni lehetetlen – mondta be-
fejezésül a főszerkesztő.

***
Zalaegerszeg Megyei Jogú

Város nevében március 13-án
Balaicz Zoltán polgármester
villásreggelire és baráti beszél-
getésre hívta a sajtó képviselőit.

Pál Kriszti a Kormorán Ha-
rangok című dalával rögtön ün-
nepi hangulatot varázsolt. Ba-

A megyeházi ünnepségen a jelenlévő vezetők köszöntötték a
sajtó képviselőit.

A zalaegerszegi köszöntésen Balaicz Zoltán és Vigh László
mondott beszédet.

laicz Zoltán polgármester köszön-
tötte a megjelenteket, majd a
dalválasztáshoz fűzött szóbeli
kiegészítést. Az 1848/49-es for-
radalom és szabadságharc ide-
jén a székelyek 313 harangot
ajánlottak fel ágyúk öntésére. A
hídvégi győztes csatában ve-
tették be először ezeket az
ágyukat. Erre az eseményre,
Gábor Áron kezdeményezésére
és a szabadságharc hőseire em-
lékeztünk.

A polgármester külön kö-
szöntötte a Zalaegerszegért dí-
jas 47-es Honvédzászlóalj Ha-
gyományőrző Egyesület tagjait,

akik jelenlétükkel ünnepi han-
gulatot teremtettek.

– A járványügyi vészhely-
zetben a Sajtónapot nehéz kö-
rülmények között tartjuk, a vá-
rosi ünnepségek elmaradnak,
de a szabadságharc hőseire lel-
künkben mindig gondolunk –
mondta befejezésül Balaicz
Zoltán.

Vigh László is köszöntötte a
sajtó munkatársait. A pontos és
hiteles tájékoztatás mindig fon-
tos, de vészhelyzetben különös
jelentőségű – állapította meg az
országgyűlési képviselő.

Samu László

Eladó antik bútorok Zalaegerszegen
Egyedi gyártású 1920-as évek elején, az készült,
diógyökér intarziaberakású, kitűnő állapotban lévő

és (3 db) eladók Zalaegerszegen.tálaló vitrines szekrények
Együttes szobaberendezéshez kiválóan alkalmasak.

Ugyanitt nagyon jó állapotban lévő is eladók.koloniál bútorok
Érdeklődni a -es,30/235-4814

vagy a -es telefonon lehet.30/410-5684

A megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,Zalatáj Kiadó
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,

Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, )Pacsa és Környéke
keres a megye minden részéből.tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu
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A Zala Megyei Önkormányzat és a Társadalmi Esélyte-
remtési Főigazgatóság az EFOP 1.6.3–17-2017-00004 számú
„Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködések” című pá-
lyázat keretében 2020. március 11-én a Megyeháza Deák Ferenc
termében rendezte az V. Felzárkózási Fórumot.

Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke, a Zalai
Innovatív Foglalkoztatási Paktum elnöke nyitotta meg a
rendezvényt.

– A mai nap egy munkaalkalom, az együttműködés egy
fontos állomása, amikor számot adunk az eddig történt ese-
ményekről, amelyek a pályázat eredményei is egyúttal – álla-
pította meg Pácsonyi Imre.

Első napirendi pontként a Felzárkózási Fórum tagsága egy-
hangúlag elfogadta a Felzárkózási Fórum Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatának módosítását.

Az eddigi eredményekről felzárkózási mun-Barsi Gergely
katárs számolt be.

– Feladatunk, hogy a megyében meglevő szolgáltatásokat
juttassuk el oda, ahol hiányoznak ezek – kezdte a beszámolóját.

A felzárkózási munkatárs tételesen felsorolta a megoldott,
valamint a folyamatban levő feladatokat. Beszámolt az elkészült
dokumentumokról, mint a Szolgáltatási Út Térkép, és a Lokális
és Horizontális felzárkózási folyamatok. Ezen felül a Megyei

V. Zala Megyei Felzárkózási Fórum
Esélyteremtési Paktum elkészítése is folyamatban van. Ismer-
tette az eddig megvalósult rendezvényeket.

A Zala Megyei Szolgáltatási Út Térkép előkészítését már a
projekt első időszakában elkezdték, a végső változat 2019.
november 20-án készült el – erről ZalaegerszegZimborás Béla
MJV Önkormányzat Humánpolitikai Osztályának osztályvezető-
helyettese beszélt. Beazonosításra kerültek a problémák és
célcsoportonként, valamint járásonként bemutatásra kerültek a
legjellemzőbb problématerületek. A SZÚT nem csak a problémá-
kat, de az intézkedésre tett javaslatokat is tartalmazza.

Krasznai Tamásné 28 éve gyógypedagógus. A keszthelyi
Zöldmező Utcai Fejlesztő, Nevelés-Oktatást végző Iskola intéz-
ményvezetője. A hátrányos helyzetű tanulók oktatásáról, vala-
mint az intézményben szerzett tapasztalatairól beszélt.

– Szakértői bizottságok szakvéleménye alapján kerülnek hoz-
zánk a gyerekek, majd egyéni fejlesztési tervet készítünk, hogy a
képességeik mind magasabb szintjére jussanak – emelte ki az
intézményvezető.

Befejezésül atya, alsósági plébános, a Szom-Orsos Zoltán
bathelyi Egyházmegye cigányügyi referense a felzárkózást érin-
tő jogi esetekről, szakmai programokról, kezdeményezésekről
tartott beszámolót.

Részletezte az integráció, az egészségügyi helyzet, a lak-
hatási körülmények és a cigány és nem cigány eltérő kultúra
kérdéseit.

Balról Pácsonyi Imre, Zimborás Béla, Orsós Zoltán, Krasznai
Tamásné és Barsi Gergely.

A résztvevők tájékoztatást kaptak az eddigi eredményekről is.

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. www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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Ha elhangzik valahol az országban Zalaegerszeg neve, el-
képzelhetetlen, hogy ne jusson eszébe bárkinek is ez a három
betű: Z,T,E, vagyis Zalaegerszegi Torna Egylet.

A város egyik védjegye lett a klub, amely idén ünnepli 100
éves fennállását.

Micsoda 100 év volt!... Profivád az elmúlt évszázad első felében,
betiltás, újjáalakulás, fúzió, a klub színének megváltoztatása, szak-
osztályok alakulása, majd megszüntetése, ZTE-per, bundavád…

De főleg sikerek! ZTE-csoda, bajnoki aranyérmek, nemzet-
közi bravúrok, felejthetetlen mérkőzések és nagyszerű sportolók.
Zalai tehetségek, az ország más vidékéről a ZTE-t választó spor-
tolók, akik közül nagyon sokan végérvényesen zalaiak lettek.

100 év… Kitörölhetetlen egy évszázad Zalaegerszeg, Zala
megye életéből, a magyar sport egyetemes történetéből.

Most, a jubileum alkalmából ismét együtt van a nagy ZTE-
család.

A valaha volt és most is létező szakosztályok tábláival bevo-
nuló egykori és jelenlegi sportolók jelzik, hogy Zala megye leg-
nagyobb sportegyesületében 17 sportág képviselői írták a ZTE
sikerlistáját.

E szűkre szabott idő alatt képtelenség hiánytalanul felsorolni
még a legkiemelkedőbb eredményeket is. Csak felvillantani a
legemlékezetesebbeket.

Ezen a pályán érte el sikereit az 1960-as évek végén, a het-
venes évek elején a ZTE labdarúgócsapata, amely nagy mene-
telés után az NB I-be jutott. Zalai csodáról beszéltek akkor szerte
az országban.

Az elismerésből kijutott az akkori legendás B-középnek is,
amit bizonyít, hogy az országban a ZTE szurkolótábora kapott
először fair play, vagyis sportszerűségi díjat.

Ki ne emlékezne 2002-re, amikor a magyar élvonalbeli lab-
darúgó-bajnokság századik kiírásának aranyérmese a ZTE lett. A

koronát erre a Manchester United hazai legyőzésével tette fel a
Bajnokok Ligájában.

Csak néhány méterre van a stadiontól a sportcsarnok, ahol
emlékezetes körülmények között született meg a férfi kosárlab-
dacsapat első bajnoki aranyérme 1988-ban, amit még három
követett, a négy kupagyőzelemről nem is beszélve.

Az ország sportbarátai elsősorban ezekre a sikerekre em-
lékezhetnek leginkább.

Ám a többi szakosztály versenyzői is kitettek magukért. Kiváló
atléták, asztaliteniszezők, birkózók röplabdázók, sakkozók, tenisze-
zők, úszok, tekézők, női és férfi kosárlabdázók, súlyemelők kép-
viselték a klubot, az országot különböző világversenyeken.

S ne feledkezzünk meg azokról az edzőkről, megyei, városi
vezetőkről, támogatókról sem, akik nélkül nem születhettek
volna meg a nagyszerű eredmények.

A zalai ember közismerten vendégszerető. Idén a ZTE-t kö-
szöntjük, de nem feledkezünk meg arról, hogy tavaly a mai mér-
kőzés vendége, az FTC ünnepelte megalakulásának 120. évfor-
dulóját. Gratulálunk és további sikereket kívánunk a legnép-
szerűbb magyar klubnak!

Nem véletlen, hogy a Zalaegerszegi Torna Egylet jubileu-
máról a mai mérkőzésen is megemlékezünk. Köztudott ugyanis,
hogy a ZTE-FTC találkozókon nem a biztonsági emberek a fő-
szereplők, hiszen a két klub és a két csapat szurkolótábora között
példaértékű a kapcsolat. S ez méltó keretet ad a jubileum jegyé-
ben zajló mai mérkőzésnek is.

A mai ünnepléssel természetesen nem ér véget a megem-
lékezés, hiszen az év hátralévő részében különböző rendezvé-
nyeken, kiállításokon, konferenciákon emlékezünk a magunk
mögött hagyott 100 évre. S bízunk abban, hogy a ZTE nevet vi-
selő szakosztályok, utódok 2020-ban kimagasló eredményekkel
járulnak hozzá a jubileumi év sikeréhez.

Ekler Elemér
(Elhangzott 2020 március hetedikén, a ZTE-FTC mérkőzés

előtt a 100 éves Zalaegerszegi Torna Egylet egykori és jelenlegi
sportolóinak felvonulása közben.)

Micsoda 100 esztendő volt!...

A Zalaegerszegi Torna Egy-
let 100 éves jubileuma alkal-
mából szervezett program-
sorozat első látványos ren-
dezvényére került sor már-
cius hetedikén a ZTE-FTC
NB I-es labdarúgómérkőzés ke-
retében.

A találkozó előtt a ZTE
egykor létezett és most is mű-
ködő szakosztályai képviseleté-
ben – a Zalaegerszegi Városi
Fúvószenekar vezetésével –
egykori és jelenleg is aktív
sportolók vonultak fel.

Sportolók felvonulása, nézőtéri élőkép
A találkozó 19. percének 20.

másodpercében pedig az északi
lelátót megtöltő közönség élő-
képet formázva tudatta a tv-köz-
vetítés révén az országgal, hogy
idén 100 éves az 1920-ban ala-
kult Zalaegerszegi Torna Egylet.

Szépséghiba ide vagy oda
(éppen ekkor szerzett vezetést
az FTC), a ZTE a második
félidőben egyenlített, így a ju-
bileumi emlékezés és a bajnok
elleni pontszerzés élményével
távozhatott a stadionból a több-
ezres közönség.

A múlt és a jelen ZTE-sportolói vonultak fel.

100 éves lett a megye leghíresebb sportegyesülete.

A ZTE-FTC mérkőzésen is kedvező eredmény született.

Fotók: ZalatájFotók: Zalatáj
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Terjeszti: a Kiadó

A járványhelyzetben a NAV igyekszik minimalizálni az
ügyfeleire és munkatársaira ható kockázatokat. A hivatal, az
Operatív Törzs ajánlásaival összhangban változtat ügyfélfo-
gadási gyakorlatán és a várakozókat ütemezetten fogadja. Ez
azt jelenti, hogy az ügyféltérben egyszerre csak annyi ügyfél
tartózkodhat, ahány ügyfélszolgálati ablak nyitva van. Kö-
szönjük türelmüket és megértésüket!

Az ügyfélszolgálatokon higiéniai protokoll van érvényben,
amelynek részeként rövid időközönként szellőztetjük a helyiségeket.

Az adóügyek döntő többsége elektronikusan is intézhető, ezért
kérjük Önöket, hogy válasszák az elektronikus vagy telefonos
ügyintézést, elkerülve a személyes megjelenést és a sorban állást.

A járvány terjedését csak felelősségteljes hozzáállással le-
het megállítani!

Tegyen Ön is azért, hogy csökkenjen az új megbetegedések
száma!

További információ:
Joó Hilda
sajtó főreferens
Tel.: 92/505-795, 30/510-1163
E-mail: zalaegerszeg.sajto@nav.gov.hu

NAV Zala Megyei Adó- és Vámigazgatósága

Ütemezett ügyfélfogadás a NAV-nál

A 100 éves jubileuma alkalmával újra kaphatók aZTE
Zalatáj Kiadó korábban megjelentetett, a klubbal kapcsolatos
könyvei, kiadványai.

A , a , a ,Megkoronázva ZTE-mozaikok Bajnokcsapat A nagy
csapat I-II. megvásárolható a szerkesztőségben (Zalaegerszeg,
Kosztolányi tér 1/B) munkanapokon 8-15 óráig, illetve után-
véttel.

Érdeklődni lehet a 30/378-4465-ös telefonon.

A ZTE 100 évére emlékezve

A legjobb film díját nyerte
el a középiskolások kategóriá-
jában az oklahomai Stillwater-
ben FélútonLendvai Kristóf
című kisjátékfilmje. A Red Dirt
Film Festivalon több mint száz
alkotás versenyzett, köztük
egyedüli magyarként szerepelt
és nyert a zalaegerszegi Hevesi
Sándor Színház színművé-
szeinek közreműködésével, a
mindössze 18 éves rendező ál-
tal készített 38 perces alkotás.

Az egyesült államokbeli
fesztiválon az előválogatás után
107 film került a versenyprog-
ramba. A középiskolások me-
zőnyében mindössze öt alkotást
jelöltek, köztük Kristóf angol
felirattal, Halfway címmel ver-
senyző filmjét. Az oklahomai

Díjat nyert Amerikában Lendvai Kristóf filmje
filmes versenyt idén hetedik al-
kalommal rendezték meg már-
cius 5. és 8. között. (https://
www.reddirtfilm.com/copy-of-
2020-official-nominees-list) A
Kristóf által elnyert trófeát a
szervezők ígérete szerint rövide-
sen eljuttatják Magyarországra.

A Félúton első, és rögtön
nemzetközi díját még novem-
berben az olaszországi Bariban
nyerte el. A legjobb férfi mel-
lékszereplő díjával jutalmazták
ugyanis Bellus Attilát, a zala-
egerszegi Hevesi Sándor Szín-
ház színművészét a kisjáték-
filmben nyújtott alakításáért.
Az Under The Stars Interna-
tional Film Festival negyedik,
Scorsese Edition elnevezésű
fordulójában lett díjazott a

filmben Endrét alakító szín-
művész.

Februárban, szintén Olasz-
országban, a római Prisma In-
dependent Film Awards válo-
gatásába ugyancsak bekerült a
Félúton angol feliratos ver-
ziója.

A 18 éves nagykanizsai
gimnazista filmje komoly társa-
dalmi problémával, a válással
és az azt elszenvedő gyere-

kekkel foglalkozik, de szól a
felnőtté válásról, az útkeresés-
ről, a magunkra utaltságról, az
önállóságról. A 38 perces film
középpontjában egy kamasz
áll, akinek a szülei hangos
veszekedések közepette válni
készülnek, a fiú ezért megszö-
kik otthonról. Útközben külön-
féle emberekkel találkozik,
mire a végén rádöbben, hogy
neki mégis haza kell mennie.

Lendvai Kristóf filmjét nagy sikerrel vetítik.
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