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A hercegprímás életpéldája erkölcsi iránytű
Lerakták a Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont alapkövét

Egyházi és közéleti vezetők az alapkőnél.

Zalaegerszeg nagy történelmi múltra tekinthet vissza.
Idén ünnepeljük a rendezett
tanácsú várossá nyilvánítás
135. évfordulóját, az 1247-es
első írásos említés óta 773 év
telt el. Más, szerencsésebb városokhoz képest azonban nagyon kevés építészeti emlékünk maradt az elmúlt századokból.
A 2015-ös Modern Városok Program egyik pontja

ezért a városrehabilitációra, a
történelmi értékű épületek felújítására vonatkozott.
Ennek keretében megújult
a Mária Magdolna Plébánia
1763-as épülete, megtörtént az
1750-es botfai Endrődy-Hüvös
Kastély felújítása, folytatódnak a munkálatok az 1890-ben
épült Göcseji Múzeum épületén, megújul az 1858-as Korona Szálló épülete, elkezdődik a
Mária Magdolna templom

felújítása, új ravatalozó épül,
megújul a KISZÖV székház,
megépül a Kézműves Piac,
helyreállítják a mérlegházat.
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 Mú-

zeum 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. Lelkiségben, a szegények segítésében meghatározó
szerepe volt Zalaegerszeg történetében: új emelettel bővült
a plébánia, megépült az olai
templom, felépült a zárda épülete és megkezdte működését a
Zalaegerszegre hívott Notre
Dame Női Kanonok- és Tanítórend iskolája. A városban
kultúrotthon létesült, a páterdombi városrészben a szegényebb élethelyzetűeknek kialakították az ONCSA-házak telepét. Életének legnagyobb részét itt töltötte, építő tevékenységével óriási hatással
volt a zalai megyeszékhelyre.
Az a történelmi személyiség,
akit nemcsak Magyarországon,
de Európában és az egész
világon ismernek. Mindszenty
(Folytatás a 2. oldalon)

Szegregáció és integráció szentgróti módra
Forrnak az indulatok Zalaszentgrót csáfordi és zalakoppányi városrészében. (Szerintünk Aranyod és Zalaudvarnok
sem marad majd ki a sorból.)
Az oka egy pályázat, ami a
„Gyár utcai szegregátum rehabilitációja” nevet viseli.
Magyarról magyarra lefordítva ez azt jelenti, hogy a
projekt keretében Zalaszentgrót Város Önkormányzata
140 millió forint támogatásban részesült. Ennek fejében
modern szociális bérlakásokat kell kialakítani az önkormányzat kizárólagos tulajdo-

nában lévő épületben energiahatékonyság javítással egybekötve.
Eredetileg magasabb támogatási összegre pályázott az
önkormányzat. A csökkentett
juttatás – az önkormányzat
szerint – nem elegendő a pályázatban foglalt műszaki tartalom megvalósítására. Az önkormányzat gazdasági és városfejlesztési bizottsága 2020
március 19-i ülésén 3 igen és 1
nem szavazattal azt javasolta a
képviselő-testületnek, hogy a
pályázatot az akcióterületen
(Folytatás a 8. oldalon)

Fotó: Zalatáj
A „rehabilitációra” váró „Gyár utcai szegregátum.”
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A hercegprímás életpéldája erkölcsi iránytű
Lerakták a Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont alapkövét
(Folytatás az 1. oldalról)
Józsefet 2012-ben Zalaegerszeg posztumusz díszpolgárává választotta. Emlékét őrzi
a róla elnevezett tér, a nagytemplom melletti szobor, a nevét viselő iskola, az olai templom melletti kert, az emlékére
épült kertvárosi templom.
Az új létesítmény XXI.
századi interaktív múzeum
lesz, amely a vallási turizmus
egyik fontos célpontjává válhat. A Csíksomlyót Máriazellel
összekötő Mária-út egyik központja lehet Zalaegerszeg. A
kivitelezés várható befejezése
2021 októbere.
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. –
Azért tudtuk átvészelni a két

világháborút, a trianoni csonkítást, 1956-ot, mert ilyen emberek védtek minket, a hitünket és a hazánkat.
– 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.

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

A Göcseji Múzeum új
épületszárnyában nyíló állandó kiállítások emléket állítanak Zalaegerszeg 20. századi történetének, Mindszenty

(Pehm) József zalaegerszegi
életének, valamint a kommunista diktatúra egyházüldözésének.
Samu László

Szent II. János Pál pápára emlékezve
Magánszemély Zalaszentgróton emelt neki szobrot először hazánkban
Négyszáz vendég jelenlétében 2007 szeptemberében került sor a
Röti József által, 100 éves tölgyből készített szobor felavatására,
megáldására. Az ünnepségen részt vett a pápa szülővárosának
polgármestere, s a lengyel nagykövet is. Nagy segítséget kaptunk
az előkészületek során a lengyel gyökerekkel rendelkező Cséby
Gézától.
2017-ben, a szobor állításának 10 éves jubileumán a Császárbirtokon ismét megemlékeztek arról a pápáról, akinek – Margareth Thatcher angol miniszterelnök és Ronald Reagan amerikai
elnök mellett – kulcsszerepe volt a kommunista világrendszer
megdöntésében.
A pápa tisztelete, kultuszának ápolása azóta is tart a Császárbirtokon. Mint azt Császár József mondja, nem is lehet ez másképp egy keresztény értékeket valló család részéről.

Kézfogás a pápával…

100 éve született Szent II. János Pál pápa, az elmúlt és a jelen
évszázad korszakos alakja. Egyénisége, kisugárzása, tevékenységének hatása ma még nem mérhető fel igazán, az viszont biztos,
hogy a kommunista rendszer megdöntésében oroszlánrészt vállalt.
Császár József, Zalaszentgrót korábbi polgármestere volt az
első magánszemély, aki családi birtokán szobrot állíttatott a pápának. Ennek azonban volt(ak) előzménye(i).
– Harminc évvel ezelőtt, 1990 július 27-én Bizderi János plébánossal és négy cserkésszel részt vehettünk II. János Pál vatikáni
szentmiséjén, ami meghatározó élmény volt számomra – mondja
Császár József, aki öt cikluson keresztül volt Zalaszentgrót első
embere. – 1999-ben újra eljutottam Rómába, s az ott szerzett élményeim megerősítették azt az elhatározást, hogy a Császár-család ősi birtokán szobrot állítsunk ennek a nagyszerű embernek.

2007 szeptemberében került sor a szobor felavatására és megáldására.
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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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* Múltidézés Flam rajzaival
Korszerűen

2020. július 16.

8900 Zalaegerszeg,
Kert u. 39.
Telefon: 92/312-730
92/511-670

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

– Fél lityi kövidinkára szeretnék hitelt. Harmincöt forint önerővel rendelkezem…
(2006.01.19.)

Osztálytársak

–Te még mindig a csirke far-hátnál tartasz, Kovácsné? Miért
nem térsz át az egészséges, koleszterinszegény mangalica
húsra?...
(2006.01.19.)

Séta közben, lenn az utcán

– Ez a Sajnovics is biztos Fidesz-szimpatizáns. Magyar
vizslája van…
(2006.02.02.)

• 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

Eladó telkek Egerszegen
Zalaegerszeg páterdombi területén
két egymás melletti földterület
(1945 m2 és 1418 m2) eladó.
A két telek közvetlenül a belterület
mellett található.
Érdeklődni lehet: 30/378-4465
* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, Flamot,
vagyis Farkas Lászlót. Végső búcsút azonban nem veszünk
tőle, hiszen egyéniségére, bölcsességére, atyai barátságára
mindig emlékezni fogunk. Arról nem is beszélve, hogy rajzai,
írásai itt vannak velünk.
Karikatúrái segítségével a Zalatáj nyomtatott számaiban a
múltba tekintünk. A válogatás az adott korba repíti vissza
olvasóinkat, s bennünk is felidézi a Flammal együtt töltött
éveket.
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Felújítják a zalaegerszegi Mária Magdolna-plébániatemplomot
A Modern városok program
keretében megújul a Mária Magdolna-plébániatemplom Zalaegerszegen, és hosszú évszázadok után kétmanuálos orgona
kerül a templom karzatára.
Zalaegerszeg nagy történelmi múltra visszatekintő város,
de nagyon kevés építészeti emléke maradt fenn – mondta Balaicz Zoltán (Fidesz-KDNP)
polgármester a Mindszenty József téren tartott sajtótájékoztatón, hozzátéve: a megmaradt
építészeti emlékeket meg kell
őrizni.
A Modern városok program
hangsúlyos eleme a városrehabilitáció: a program keretében
újult meg az 1763-ban épült
Mária Magdolna-plébánia épülete, az 1750-ben épített botfai

Erdődy-Hüvös-kastély és befejeződött az 1765-ben emelt
Kvártélyház és levéltár felújítása – emlékeztetett Balaicz
Zoltán.
A folyamatban lévő fejlesztésekről elmondta: 1,8 milliárd
forintos beruházással megkezdődött a Göcseji Múzeum épületének felújítása, 8,2 milliárd
forint értékben pedig új épületszárnnyal bővül az intézmény.
A rekonstrukciós munkák
során még számos belvárosi
műemléképületet újítanak fel.
A Mária Magdolna-plébániatemplom felújítására 172 millió
forintot, az orgona beszerzésére
pedig további 162 millió forintot fordítanak. A 18. században
emelt templomban Padányi Bí-

Gyorsabb és egyszerűbb lesz
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, helyette egy informatikai program segítségével
mérik ki a területeket – tette

hozzá. Ismertette, 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)

Fotó: Zalatáj
Megújul a megyeszékhely kiemelkedő jelentőségű épülete.

ró Márton veszprémi püspök az
orgona helyét is kiépítette –
fűzte hozzá.
Káldi Dávid önkormányzati
képviselő kiemelte: a plébániatemplom hagyományos, a liturgiához méltó, a műemléki jelleghez illő orgonával gazdagodik.
A karzaton 1998 tavasza óta
digitális orgona van. Az új,
kétmanuálos, 38 szólóregiszteres, három segédregiszteres orgona elsősorban liturgikus célokat szolgál. A Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra a karzatra
megközelítőleg 7,7 méter magas, 4,4 méter széles építményt
készít.
Stróber László apátplébános
elmondta: a felújítással a ba-

rokk templom külsőleg is
megújul, és a környezete is
megszépül.
A templomot 2002 és 2012
között újították fel, de forráshiány miatt a munkákat nem
tudták befejezni. A jelenlegi –
2021 január közepéig tartó –
rekonstrukciós munkák a többi
közt a homlokzat színezését, a
tetőszerkezet, valamint a lábazat javítását és cseréjét tartalmazzák. Felújítják az épületszobrászati elemeket, a templom az eredetinél egy árnyalattal világosabb színezést kap.
A templom környezetében kertépítési munkákat végeznek, füvesítenek, cserjéket és lombos
fákat ültetnek. (Forrás: MTI)

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
Ebédszünet: 1100-1200
00

Nagy István agrárminiszter.
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Szegregáció és integráció szentgróti módra
(Folytatás az 1. oldalról)
kívül valósítsa meg. Magyarán
ne a Gyár utcában.
A képviselő-testület következő ülésén a javaslatot 4:3
arányban elfogadta. Az ülésen
Grebenár Péter, Baranyai Zsolt
és ifj. Veress János nemmel szavazott, Gulyásné Belinszky Ilona és Gelencsér István nem volt
jelen, Balogh Gábor, Baracskai
József, Ságiné Szabó Beáta és
Vári Mária igennel voksolt.
A Szentgróti Fejlesztési
Ügynökség döntéselőkészítő
dokumentumában szerepel két
táblázat, amely a Gyár utcai
épületben lakók akcióterületen
kívülre történő átköltöztetésének lehetőségéhez nyújt tájékoztatást. A tanulmány leszögezi: „…a kiköltöztetés nem
hozhat létre új szegregátumot,

a felkészített célcsoportagok
integrált környezetbe költöztethetők.”
Vagyis integrált környezetbe kell költöztetni az integrálni
kívánt, jelenleg szegregátumban élőket. S ennek valahogy
nem akarnak örülni a már
konszolidált, integrált környezetben élő aranyodiak, zalaudvarnokiak, zalakoppányiak.
Hogy miért? Ha valaki jól
ismeri a zalaszentgróti állapotokat, s megkérdezik, hogy mit
tud a Gyár utcai 57-63-as számú ingatlanról, annak lakóiról,
azonnal megadja a választ.
Nem emlegetnek szegregációt
(elkülönítést), akcióterületet,
integrációt, hanem magyarul
beszélnek.
Beilleszkedésre,
normális együttélésre alkalmatlan emberekről szólnak a

A szóba jöhető szentgróti ingatlanok listája a Szentgróti Fejlesztési Ügynökség által összeállított döntéselőkészítő dokumentumból, amit a készítők szerint frissíteni szükséges felhasználás előtt.

Nem csak Zalaszentgróton készült felmérés, hanem a környező településeken is.

Fotó: Zalatáj
Gyár utcai „életkép”.

válaszok. Egyébként a zalakoppányi rész egyik legfontosabb közösségét alkotó cigányság is úgy véli, hogy
megzavarná a békés viszonyokat az önkormányzat tervezett lépése.
A döntéselőkészítő dokumentum 9. oldalán, az összefoglaló részben az olvasható,
hogy a 2020. 02. 25-ei jegyzői-polgármesteri megbeszélésen a felsorolt megoldási javaslatokat áttekintették és a „3.
pontban szereplő, megvalósítás
akcióterületen kívül kiköltöztetéssel alternatíva további
egyeztetése mellett” döntöttek.
A képviselő-testület egyik
tagjától származó információ
szerint a Gyár utcaiaknak
korábban megígérték a konténerlakásokat az „akcióterületen” belül. Nem valószínű,
hogy szívesen költöznének ki
a városrészekbe, ahol nincs
bolt, kocsma, s a közlekedés is
körülményes lenne.
Mint írtuk, az ominózus
testületi ülésen, amelyen a szavazás történt, két képviselő
nem vett részt. Gelencsér István a vírusjárvány miatti önkéntes karanténban volt. Gulyásné Belinszky Ilona kérdésünkre azzal indokolta távollétét, hogy éppen adományokat hoztak Hévízről, s azok
átvételénél kellett lennie. A
zalakoppányi ülésen – a városrészhez való kötődése miatt –
szemére is vetették ezt, ő
azonban ott azt mondta, hogy
jelen volt az ülésen és szavazott is.
Érdekes ellentmondás… Az
viszont nyilvánvalóan csak véletlen egybeesés, hogy az ominózus Gyár utcai ingatlan közelében lakik az önkormányzat
egyik vezetője. Természetesen
senki fejében nem fordul meg

az a gondolat, hogy ezért kellene „akcióterületen” kívül
megoldani a szegregátum rehabilitációját.
Csupán arról van szó, hogy
a konszolidált településrészekbe költöző Gyár utcaiak az
integráció jótékony kisugárzó
hatásának köszönhetően békés,
szorgalmas polgárai lesznek
Csáfordnak, Zalakoppánynak,
Aranyodnak, Zalaudvarnoknak. Erősítve a városrészeket.
Vannak, akik – az eddigi
tapasztalatokra támaszkodva –
úgy vélik, hogy a tervezett
lépés mögött politikai szándék
is állhat. Ezért telepítik a Gyár
utcaiakat a belső városrészből
– ahol a Demokratikus Koalícióval szimpatizáló polgármester támogatottsága magasabb – külső, csatolt részekre,
ahol többségben vannak a
jobboldali érzelmű választópolgárok és kritikusabbak a
városvezetővel szemben.
Ekler Elemér

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
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Az ellenzék rezsi- és adóblöffje

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Tordai Bence, a „hülyegyerek” – bizonyos körökben így
nevezik – sajtótájékoztatóján
szja-csökkentést és a katázás
átalakítását javasolta.
A Fidesz-frakció sajtóosztálya az MTI-nek küldött közleményében azt írta: Tordai Bence és a baloldal eddig egyetlen
adócsökkentést sem szavazott
meg, sem a koronavírus-járvány miatt indított gazdaságvédelmi akció keretében, sem
korábban.
„A baloldal kormányzása
alatt is mindig csak emelte a
munkát és a vállalkozásokat
terhelő adókat” – tették hozzá.

ház mintájára sürgősen építsen
fel egy mobil diliházat, amit
fokozatosan bővíteni lehet. Lennének páciensek szép számmal.
Arató Gergelynek, Tordai Bencének feltétlenül helyet kell
biztosítani. A VIP-szoba természetesen Gyurcsány Ferencet
illetné. Annak a szélhámosnak
járna, akinek második kormányzása alatt bevezették a
kórházi vizitdíjat, amit 2008
március 9-én a népszavazás
elsöprő többséggel (82,62 %)
eltörölt.
Naponta jönnek ilyen „javaslatok” az ellenzéknek nevezett, valójában egy csődtöme-

Arató Gergely „nyelvbotlásai” közismertek. Korábban sajnálatosnak nevezte, hogy Magyarországon kevesen haltak meg a
koronavírus-járványban.

Van két aktuális kabarétréfa
a napokból. A lényeg az, hogy
mindkettő a valós élet része.
Külső szerzőjük van, az egyik
poéngazda Arató Gergely, a
Demokratikus Koalíció MSZPből menekült tagja, a másik
Tordai Bence, a Párbeszéd
frakcióvezető-helyettese.
Kezdjük Arató Gergellyel,
aki korszakos bejelentést tett az
energiaárakkal kapcsolatban minap. Igazán haladó gazdaságpolitikai direktívát juttatott eszünkbe: ha majd megvalósul a kommunizmus, akkor mindenki
szükségletei szerint jut a javakhoz. Minimális szinten. Ingyen!
„Nagy rezsiblöffnek” nevezte közleményében a Fidesz a
DK ingyenes áram-, gáz- és vízszolgáltatásról szóló javaslatát.
A kormánypárt Arató Gergely (DK) nyilatkozatára reagált, amely szerint a Demokratikus Koalíció újra azt javasolja, hogy a megélhetéshez
szükséges minimális áram, gáz
és víz legyen ingyenes, majd
egy szint után sávosan emelkedjenek a közműdíjak.
A Fidesz közleményében
úgy fogalmazott: „az ember nem

tudja, sírjon vagy nevessen Gyurcsányék nagy rezsiblöffjén.”
Azok a Gyurcsányék beszélnek ma ingyen rezsiről,
akik kormányzásuk alatt háromszorosára emelték a gáz
árát, duplájára az áram árát,
asszisztáltak a magyar közművállalatok ellenséges külföldi
felvásárlásához, és ezzel teljesen kiszolgáltatták a magyar
embereket a külföldi közműszolgáltatóknak – írták.
A Fidesz szerint a baloldal
kormányzása alatt a magyar
emberek fizették a fizetésükhöz
képest a legmagasabb energiaárakat Európában.
A baloldal az elmúlt években rendszeresen támadta a
rezsicsökkentést, ha rajtuk múlna, eltörölnék azt – közölték.
A Fidesz-KDNP-kormány
az első, amely rezsicsökkentést
és nem rezsiemelést hajtott
végre, megvédte a magyar emberek érdekét és a stratégiai
magyar vállalatokat, és a mostani nemzeti konzultáción is
többek között ehhez kérjük a
magyar emberek további felhatalmazását – írta közleményben a Fidesz.

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

Fotó: Pesti Srácok
Tordai Bence, az adóügyi szakértő.

Fotó: MTI/Mónus Márton
Karácsony Gergely a felelősség-áthárítás nagymestere. Még a
tagadást is letagadja. Mellesleg nagyszerű Lánchíd-szakértő.

A Fidesz-frakció hangsúlyozta: 2010 óta a személyi jövedelemadót kevesebb mint felére csökkentették, miközben a
baloldal ezt és a kisvállalkozókat segítő adócsökkentéseket is
végig elutasította, legutóbb annál a parlamenti szavazásnál,
amikor a veszélyhelyzet után is
fenntartott,
kisvállalkozókat
célzó adókedvezményekre is
nemet mondtak. (Forrás: MTI,
Zalatáj)
***
Nekem is lenne egy javaslatom a kormánynak. A kiskunhalasi mobil járványügyi kór-

get alkotó tehetségtelen alakok
részéről. Sorscsapásként ráadásul itt van a főpolgármesternek
megválasztott Karácsony Gergely. Nem különbözik a
többitől.
Budapest egy része megérdemli ezt a politikailag impotens alakot. S azok is, akik nem
rá szavaztak volna, de nem
mentek el választani.
A vesztesek a Tarlós Istvánra szavazók, ők a kárvallottak.
És a magyar nemzet fővárosa,
Budapest. Amely nem azonos a
belterjes, liberális, züllött Pesttel.
E.E.
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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

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

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

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

• Kereskedelmi főzés
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• Bérfőzés

a korábbi laza hagyatéki leltározást követően alaposabban
az örökölhető javak után
néztek.
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)

• 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
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„Kézisek kézise” lett a lenti testnevelő
Egykori női kézilabda szövetségi kapitányok voksolása
alapján az Őrségben élő, a lenti
Arany János Általános Iskola
testnevelőjeként dolgozó Gódorné Nagy Mariann nyerte el
a minden idők „Kézisek kézise” díjat a napokban. A díjazottal a lenti kézilabda munkacsarnok alapkőletételi ünnepségén beszélgettünk.
– Folyamatosan képben voltam a versenyt illetően, aztán
amikor felhívott egy újságíró
jelezve, hogy az első háromban
benne vagyok, arra gondoltam
egy ilyen kézilabda tradíciókkal rendelkező ország, mint a
miénk, egy ilyen versenyben
sokkal több díjazottat is kiemelhetne. Én tíz évenként legalább tíz kézist össze tudnék
szedni egy ilyen díjra – mondta
szerényen legjobb kézisünk.
Gódorné Nagy Mariann
kézilabdás „Kézisek kézise”
díját Kocsis Máté, a Magyar
Kézilabda Szövetség elnöke is
méltatta az alapkőletételi ceremónián:

– Hatvan évre visszamenőleg kérdezték meg a volt szövetségi kapitányokat a díjról.
Olyan személyeket, akik együtt
is dolgoztak az ország legjobb
női kézilabdázóival. 1982-be
ugrunk vissza, amikor Mariann,
a VB-n a győztes szovjet, csehszlovák, NDK elleni meccseken elért 52 gólból 30-at dobott. Ugyanekkor a BEK-ben a
világválogatottnak számító Kijev csapatát kiejtettük az elődöntőben Mariann 10 góljával,
a döntőben aztán a Belgrád ellen oda-vissza 17-szer talált be…
– A sok győzelmünkből nehéz lenne választanom – veszi
át a szót ismét Gódorné. – 18
évesen világbajnoki, röviddel
később olimpiai résztvevő voltam, talán mégis a '82-es volt
az „arany évem”, amikor klubszinten és a válogatottal is gyönyörű sikereink voltak.
– Ma is fáklyavivője a kézilabdasportnak itt a térségben!
– Elég régóta működtetjük a
GÓ-NA Szabadidő Központ és
Kézilabda Egyesületet, közel

Gódorné Nagy Mariann a lenti kézilabda-csarnok alapkőletételén.

száz sportoló gyerekünk van,
nagyon szeretünk a férjemmel
(Gódor Mihály kapusedző – a
szerk.) velük dolgozni.
– Hogyan lehet majd hasznosítani a munkájában a megépülő kézilabda csarnokot?
– Sajnos egyik iskolában
sincs „méretes” pálya, ez most

az lesz, amely akár a feljebbjutást is elősegítheti. Van ilyen
célunk, amit nem lesz könnyű
megvalósítani, ugyanis nyolcadik osztály után sokan máshol
tanulnak tovább, az edzések így
akadályozva lehetnek, de majd
meglátjuk!
dj

„Szinte a focipályán nőttem fel…”

válogatottban való szereplésemre. Csereként játszottam a
világbajnokságot is megjárt csapatban, csodálatos élmény volt.
Tiszta szívemből kívánom,
hogy tanítványaim, vagy itt a
lenti fiúk is megtapasztalják
egyszer ugyanezt az érzést, mikor nyolcvanezer ember szurkolt nekünk a Népstadionban.
Fitos József még elmondta,
nagyon büszke tanítványaira,
több tucat kis focistát tudott
különböző futball akadémiákra
továbbküldeni. Egyik kislánya
az FTC ellen játszott éppen az
MTK színeiben döntőt a közelmúltban.
(d)

Beszélgetés Fitos József egykori válogatott labdarúgóval
– Az jut először eszembe,
hogy a gyermekkoromat tulajdonképpen nem is a házunkban, hanem itt, a focipályán töltöttem
– kezdte visszaemlékezését Fitos József „Fiti”. – Gyönyörű most
a pálya, azért a mi időnkben nem
volt ilyen kiszolgálás, emlékeimben azonnal a közeli magtár, a
Kerka patak ugrott be.
– A pályafutásod egyedülálló volt annak idején. Mire
emlékszel a legszívesebben?
– Az öt és fél éves görögországi kalandra, aztán az 1986-os
Fitos József (balról) és Kovács Béla.

Fitos József lenti származású, egykori válogatott labdarúgó és különböző korosztályos labdarúgó tanítványai voltak a vendégei minap a Lenti
TE csapatának. A találkozó
részleteiről a házigazdák részéről Kovács Bélát, a klub utánpótlás edzőjét kérdeztük:
– Tulajdonképpen a világhálón találtunk ismét egymásra
Fitos Józseffel, aki 16-17 éves
koráig lakott Lentiben, ma
Szentendrén a SZEFI futballsuli üzemeltetője és tulajdonosa. Aztán a régi gyökerekre,
sporttársi kapcsolatra és az

LTE-nél folyó ugyancsak színvonalas utánpótlás nevelésre
hivatkozva szerveztük meg ezt
a találkozót.
Mint kiderült, Fitos József
és korosztályos csapatai nagy
örömmel fogadták a meghívást,
egyébként a volt válogatott játékos a Lenti TE mellett az NB
I-es ZTE, Szombathelyi Haladás és Bp. Honvéd játékosa is
volt. Az utóbbi klubbal háromszoros bajnoki címet szerzett, a válogatottban pedig tizenkétszer szerepelt, majd Görögországban folytatta pályafutását.

Lapunk
legközelebbi 2020
nyomtatott
száma
2020. augusztus 19-énjelenik meg.
A Zalatáj friss hírei
naponta olvashatók honlapunkon:

www.zalatajkiado.hu
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Van példa előtte…
Boér Gábor lett a ZTE FC vezetőedzője
Július 12-én Boér Gábort
nevezték ki a labdarúgó NB Iben szereplő Zalaegerszeg vezetőedzőjévé.
A 37 éves trénernek ez lesz
az első élvonalbeli munkája,
korábban a Békéscsaba és az
ETO FC Győr másodosztályú
együttesét irányította. Bár június elején kinevezték az ugyancsak másodosztályú Kazincbarcika edzői posztjára, a borsodi klub elengedte a ZTE-hez.
„Megtiszteltetés egy ilyen
nagy múltú csapat kispadját
megkapni az első osztályban.
Nem titkolom, mindig erre
vágytam, ezért kezdtem edzősködni, ide akartam eljutni” –
mondta a zalai klub honlapján
Boér Gábor.
Hozzátette, Végh Gábor tulajdonos és Sallói István sportigazgató egyértelművé tette,
semmi más dolga nincs, mint
bizonyítani, hogy kemény munkával egy fiatal magyar edző is
sikeres lehet az első osztályban.
„Szeretek fiatal, ambiciózus
edzőknek lehetőséget adni,
mert a kezdeti lendületük jó
hatással lehet a játékosokra és
az egész klubra. A tulajdonosunk is szereti az új arcokat,
keresi a tehetséget, akár edző-

ről, akár játékosról van szó” –
magyarázta Sallói István.
Elárulta, Boér Gábor tevékenységét a tavalyi szezon óta
figyelik, sőt többször is beszélgettek szakmai kérdésekről,
mert meggyőző volt számukra
a munkája.
„Vázoltuk a következő évekre
elképzelt
stratégiánkat,
amellyel teljes mértékben azonosulni tud. Szeret fiatalokkal
is dolgozni, de eredményorientált, így vele építjük fel
közösen az új csapatunkat” –
nyilatkozta Sallói.
Boér játékosként mindössze
hat mérkőzésen lépett pályára a
magyar élvonalban, pályafutása
során többnyire alacsonyabb
osztályokban szerepelt.
A ZTE újoncként hetedik
lett az OTP Bank Liga előző
idényében, Márton Gábor vezetőedző mégis távozott, és a
jövőben a MOL Fehérvár FC
szakmai munkáját irányítja.
(Forrás: MTI)
***
Bizonyára sokan meglepődtek a ZTE FC vezetésének azon
döntésén, hogy egy élvonalban
teljesen tapasztalatlan szakembert kértek fel a vezetőedzői
feladatra.

Végh Gábor tulajdonos (jobbról) és az új edző, Boér Gábor.

Fotók: ztefc.hu
Nagyszerű hajrával zárta a 2019/2020-as bajnokságot a ZTE.
Vajon mit hoz az új idény?

A kockázat nagy, a döntésben benne rejlik a siker és a
kudarc is.
A sikertelenségre most ne is
gondoljunk! Idézzük fel inkább
1983-at, amikor a Boér Gábornál négy évvel fiatalabb szakembert, Gellei Imrét bízták
meg a ZTE vezetőedzői teendőivel. Az akkor krisztusi korban levő tréner irányításával
élvonalbeli pályafutásának addigi legjobb eredményét érte el
az egerszegi csapat a kétszeri
negyedik hellyel.

Gellei Imre pályája aztán
meredeken ívelt felfelé. Több
NB I-es csapat (Rába ETO,
Siófok, Vasas, MTK, FTC,
Paks) mellett szövetségi kapitányként 23 alkalommal nemzeti válogatottunkat is irányította.
Sok sikert kívánunk Boér
Gábornak! Hasonló pályafutást,
mint amilyen a 33 évesen az
NB
I-ben
Zalaegerszegen
bemutatkozó Gellei Imrének
volt…
E.E.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Zalatáj havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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