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Tudósítókat keresünk!

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

Zalatáj KiadóA 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)
keres a megye minden részéből.mellékállású tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Rossz idők járnak. Látható
és láthatatlan kártevők mér-
gezik a világot.

Támad a vírus, a láthatat-
lan ellenség, messiásként vár-
juk a hatékony vakcinát. Ezrek
halnak meg naponta, tíz-,
százezrek fertőződnek meg.

S ez nem elég. Itt vannak a
látható ellenségek is. Terror-
támadások, ártatlan emberek
lemészárlása. Itt, Európában,
az öreg kontinens demokra-
tikusnak tartott országaiban. S
mint 2015 óta minden tömeg-
mészárlás után, ezúttal sem
történik semmi. Pontosabban
mécsest égetnek, virágokat
visznek a tetthelyhez, a politi-
kusok – testőreik által védve –
ismét részvétet nyilvánítanak,

A próbatétel ideje…
sokadszor tesznek hangzatos
ígéretet, hogy ez így nem
folytatódik tovább, miközben
a migránsok özönlenek Euró-
pába a Soros György által tá-
mogatott szervezetek által. Ta-
lán ha egyszer egy elnök, vagy
miniszterelnök lenne az áldo-
zat... Nem egy átlagos polgár.
Akkor sem történne semmi?

S ez sem elég. Itt van a
nyakunkon ez a bajban össze-
fogásra képtelen hazai ellen-
zék, amelynek minden „tehet-
sége” kimerül kamuvideók,
kamustatisztikák gyártásában,
országárulásban (nemzetben ők
nem gondolkodnak), totojázás-
ban, szerencsétlenkedésben.

S ez még mindig nem elég.
Szerte a világ üldözik a ke-

resztényeket, elfajzott gender-
elméletekkel bombáznak ben-
nünket, olyan életformát akar-
nak ránk erőltetni, ami ter-
mészetellenes.

S még ez sem elég. A sza-
badság mintaállamának tartott
Egyesült Államokban még
mindig nincs hivatalos elnök.
Egyes források szerint az
egész nyugati demokrácia által
támadott Fehéroroszország csak
ipari tanuló lehet az Egyesült
Államokhoz képest. Választási
csalás tekintetében.

Amennyiben Alekszandr
Lukasenka a világ leggono-

szabb diktátora, akkor milyen
jelzőt találnak majd az ameri-
kai demokratákra, Joe Biden
„megválasztott” elnökre, ha
fény derül a választási csalás-
ra? Lesz-e a földkerekségen
egyetlen politikus, aki szank-
ciókat követel az Amerikai
Egyesült Államokkal szemben?

Szomorú tél előtt állunk. A
próbatétel ideje következik,
illetve már az is van. Túl kell
élni! Összefogással, emberhez
méltó magatartással, töretlen
hittel, egészséges lélekkel.
Csak így sikerülhet.

Ekler Elemér

Európai helyzetkép 2020-ban.

Amerikai választás…Lehet, hogy egyszer bocsánatot kell
kérni Alekszandr Lukasenkától?

Fotók: badog.huFotók: badog.hu
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Megvalósul Zalaegerszeg
gyorsforgalmi bekötése, az or-
szághatárig ér az M6-os autó-
pálya, illetve felújítanak több
mint 80 fő- és mellékútsza-
kaszt a kormány közúti be-
ruházások támogatásáról szó-

Minden feltétel adott
A támogatott fejlesztések között az M76-os autóút

ló friss döntései alapján; a
kiemelt társadalmi igénye-
ken alapuló hálózatbővítésekre
és korszerűsítésekre 587 mil-
liárd forint áll majd ren-
delkezésre 2024-ig – közölte
az Innovációs és Technoló-

giai Minisztérium (ITM) az
MTI-vel.

A támogatott fejlesztések
közé tartozik az M76-os autóút
Fenékpuszta és Zalaegerszeg
közötti szakaszának kivitelezé-
se. A beruházásban a zalai me-
gyeszékhely négysávos kap-
csolata mellett a sármelléki
repülőtér bekötése is meg-
valósul.

A 28 kilométeres szaka-
szon belül – a jár-ZalaZone
műipari tesztpályához kapcso-
lódva – nagysebességű közúti
tesztek végrehajtására alkal-
mas részszakaszt is kialakí-
tanak majd. Az autóút zala-
egerszegi bevezetőjét és az M7
autópályához közeli elemét
idén már birtokba vehették a
közlekedők, a támogatási dön-
tésnek köszönhetően pedig
minden feltétel adott az össze-
köttetés még hiányzó szaka-
szának megépítéséhez.

A közlemény idézi Mo-
sóczi Lászlót, az ITM köz-
lekedéspolitikáért felelős ál-
lamtitkárát, aki jelezte: a köz-
úthálózat kiterjedtsége és szol-
gáltatási színvonala alapvetően
befolyásolja az ország és
egyes térségei, városai gazda-
sági fejlődését, a családok
életminőségét. A kormány ki-
emelt feladataként gondosko-
dik a közlekedési hálózatok
folyamatos bővítéséről és a
meglévő infrastruktúra álla-
potának javításáról.

A közútfejlesztési tervek
kiemelt célja a nagyvárosok
gyorsforgalmi bekötése, az
autópályák, autóutak elveze-
tése az országhatárig. „A gyors
ütemű hálózatbővítés eredmé-
nyeként az évtized közepére
Magyarország mindegyik me-
gyei jogú városa elérhetővé
válik négysávos úton” – kö-
zölte az ITM államtitkára.

Az új M76-os autóút M7-es autópálya holládi csomópont – Ba-
latonszentgyörgy közötti szakasza Balatonszentgyörgy köze-
lében.

Fotó: MTI/Varga GyörgyFotó: MTI/Varga György

A sajtó képviselőivel kö-
zösen tekintette meg Vigh
László országgyűlési képvise-
lő, miniszteri biztos a lenti
kézilabda munkacsarnok épít-
kezését minap.

– Nyáron Kocsis Mátéval,
a Magyar Kézilabda Szövetség
elnökével, megyei és városi
vezetőkkel raktuk le az épület
alapkövét – kezdte tájékozta-
tóját Vigh László. – Él a tér-
ségünkben egy olyan szemé-
lyiség, aki hazánk egyik leg-
kiválóbb kézilabdázója. Gó-
dorné Nagy Mariann a közel-
múlt „Kézisek kézise” verseny
győztese pedig a kézilabdázás

Jövő év végén szeretnék átadni
Bejárás az épülő lenti kézilabda csarnoknál

szakmai alapjait rakta le. Eh-
hez szerettünk volna egy méltó
infrastruktúrát kialakítani, mely-
nek munkálatai már folynak.
Mintegy 1,2 milliárd összeg-
ből indítottuk ezt a beruházást,
ami egy 33x50 méteres küz-
dőtérrel, négy 20-20 szemé-
lyes öltözővel kerül kialakítás-
ra. A kivitelezés 25 %-os ké-
szültségben van jelenleg és a
terveink szerint a jövő év vé-
gén szeretnénk átadni.

A bejáráson részt vett Hor-
váth László, Lenti polgár-
mestere is, aki érdeklődé-
sünkre a megvalósítás jelentő-
ségét emelte ki:

– Közösségi és sportszem-
pontból is óriási jelentősége
van ennek a beruházásnak. Na-
gyon örülünk, hogy erre for-
rást biztosított a kormány és
bízunk abban, hogy a szüksé-
ges egyeztetések után immár
folyamatosan halad az építke-

zés. Energetikai kérdést kellett
megoldani, ez megtörtént és
immár felgyorsultak a munká-
latok. Az alap elkészült, már a
csarnok falazása történik, na-
gyon bízunk abban, hogy
folytatni tudjuk a beruházást.

dj

Horváth László polgármester és Vigh László országgyűlési
képviselő az épülő sportcsarnok előtt.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Zalatáj

Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Hirde
ssen

nálu
nk !



Az interjú a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával jelenik. meg.

A járvány elleni küzdelem-
ben az elmúltMagyarország
időszakban nagyon sok tapasz-
talatot szerzett – hangsúlyozta
lapunknak adott interjújában
dr. Sifter Rózsa, Zala megye
kormánybízottja. Az első hul-
lám alatt a magyar emberek
bebizonyították, hogy a lehető
legszélesebb összefogásra ké-
pesek a bajban, s annak ér-
dekében, hogy a járvány má-
sodik hullámával szemben is
sikeresen vegyük fel a küzdel-
met, ugyanerre a felelős ma-
gatartásra, egymás iránti szo-
lidaritásra lesz szükségünk. A
kormánymegbízott kiemelte: a
kormány meghozta a szüksé-
ges korlátozó intézkedéseket
az emberek védelmében, akik
a nemzeti konzultáció ered-
ménye alapján egyértelműen
azt várják, hogy a vírus elleni
védekezés közepette is mű-
ködjön a gazdaság, a korlátozó
intézkedések arányosak, de ki-
sebb mértékűek legyenek,
mint a vírus magyarországi
terjedésének kezdetén.

– A beutazási korlátozások
fenntartása, a kötelező maszk-
használat, a teljes körű látoga-
tási tilalom elrendelése a kór-
házakban, valamint a szociális
intézményekben, illetve a szó-
rakozóhelyek és vendéglátó
üzletek nyitvatartási idejének
korlátozása mind olyan szabá-
lyok, melyek legszigorúbb
betartására kérek mindenkit,
ezek ugyanis nagyban befolyá-
solják, hogy milyen alacso-
nyan tudjuk tartani a beteg-
számokat – magyarázta a kor-
mánymegbízott. – A lakosság
felelősségén, rajtunk, mind-
annyiunkon múlik, hogy az el-
ső hullámhoz hasonlóan, most
is a leghatékonyabban védeke-
ző európai országok közé tar-
tozzunk és megvédjük állam-
polgáraink egészségét, a mun-
kahelyeket, a hosszú évek alatt
elért gazdasági eredményeinket.

A járvány terjedésének meg-
fékezéséhez a kormányhivatal
teljes erejéből hozzájárul, de
dr. Sifter Rózsa szerint fel-
adatuk jelenleg összetettebb,
mint fél esztendeje. – Akár-
csak a vírushelyzet kezdetén,
kollégáim a jövőben is folya-
matosan vizsgálják a bentlaká-

Csak összefogással győzhető le a járvány
Jelenleg összetettebb a feladat, mint fél esztendeje volt

sos intézmények orvosi ellátá-
sát, az oktatások meglétét, a
fertőtlenítő eljárásokat, hogy
rendelkezésre állnak-e a szük-
séges védőeszközök, fertőtle-
nítőszerek, a COVID-gyanús
és fertőzött lakók elkülöníté-
sének feltételeit és módját –
sorolta dr. Sifter Rózsa. Utalt
rá: az év hátralévő részében
már nem helyszíni ellenőrzés,
hanem iratbekérés alapján zaj-
lik majd az idősotthonok soron
kívüli ellenőrzése. A közneve-
lési intézményekben kiemelt
fontossággal bíró intézkedés,
az október 1-jétől előírt köte-
lező testhőmérséklet-mérés kap-
csán a lázmérők kiosztását
szintén a kormányhivatal ko-
ordinálta.

A kormányablakokban és a
kormányhivatali ügyfélszolgá-
latokon bevezetett korlátozó
intézkedések révén a legna-
gyobb biztonságban intézhetik
ügyeiket az ide látogató ügyfe-
leink – folytatta a kormány-
megbízott. – Az ügyfélszolgá-
lati helyszíneken előírtuk a
maszk kötelező használatát
mind az ügyintézőink, mind
pedig az ügyfelek számára. Az
ügyféltérben várakozóknak 1,5
méteres védőtávolságot kell
tartani, az ügyfélfogadást ellá-
tó munkatársainkat plexi elvá-
lasztók kihelyezésével védjük,
az ügyfélpultokra kézfertőtle-
nítőt helyeztünk – sorolta az
intézkedéseket dr. Sifter Ró-
zsa. – A lifttel ellátott épüle-
teinkben korlátoztuk az egy
időben szállítható személyek
számát, és a sorszámosztó ké-
szülékeket csak az ott dolgo-
zók kezelhetik, ezzel is csök-
kentve a fertőzés kockázatát.

Az első hullám alatt az
eredményes védekezés egyik
legfontosabb eleme az volt,
hogy a társadalmi kontaktusok
száma az emberek belátásának
és együttműködésének köszön-
hetően radikálisan csökkent. A
kormányhivatal ezért továbbra
is kéri az ügyfeleket, hogy a
tömeges várakozás elkerülése
érdekében minél többen ve-
gyék igénybe az időpontfogla-
lás lehetőségét, s részesítsék
előnyben az elektronikus ügy-
intézést, ezzel is csökkentve a
vírus terjedésének esélyét. En-

nek kapcsán a kormánymeg-
bízott külön kiemelte: az ál-
lampolgárok veszélyhelyzet
ideje alatt lejárt okmányai,
valamint a gépjármű forgalmi
engedélyek – Magyarország
területén – december 15-ig
érvényesek. Hozzátette: arra
kéri az ügyfeleket, hogy az
okmányok meghosszabbításá-
val kapcsolatban lehetőség
szerint előzetes időpontfogla-
lást követően mielőbb keres-
sék fel a kormányablakokat,
illetőleg a lejárt forgalmi en-
gedélyek vonatkozásában for-
duljanak a műszaki vizsgaál-
lomásokhoz.

– Természetesen a járvány
elleni védekezés mellett szá-
mos kötelességünk van, a kor-
mányhivatal továbbra is ellátja
a napi feladatait, kiszolgálja az
állampolgárokat, a vállalkozá-
sokat. Nagy gondot fordítunk a
kormányhivatal épületeinek ál-
lagmegóvására, megfelelő szín-
vonalon tartására – hangsú-
lyozta a kormánymegbízott. –
Az elmúlt évekhez hasonlóan
idén is folytatjuk a korszerűsí-
tést, melynek révén nemcsak
javítjuk a munkakörülménye-
ket, de ügyfeleinket is szebb,
korszerűbb épületekben fo-
gadhatjuk. Három – összesen
bruttó 203 millió forintból
megvalósuló – beruházásunk
van jelenleg az előkészítés fá-
zisában, melynek eredménye-

ként a földhivatalnak Zala-
egerszegen helyet adó Mártí-
rok úti, a szintén földhivatali
tevékenységet végző Keszt-
hely, Deák utcai, továbbá
ugyancsak Keszthelyen, a járá-
si hivatal Kossuth utcai épü-
lete újul meg.

– A megye kormányablak-
rendszerének felülvizsgálatát
is elvégeztük nemrégiben –
folytatta dr. Sifter Rózsa. Ki-
tért rá: a Zala Megyei Kor-
mányhivatal 2014 óta több
ütemben összesen 9 helyszínen
nyitott kormányablakot. Emel-
lett a megye aprófalvas telepü-
lésszerkezetéhez igazodva, an-
nak érdekében, hogy a kistele-
püléseken élőknek is lehetősé-
ge nyíljon a megfelelő színvo-
nalú szolgáltatások igénybevé-
telére, 2018. október 2-ától a
hivatal mobilizált ügyfélszol-
gálatot is működtet. A kor-
mányablakbusz a megye 6 já-
rásában, összesen 52 települé-
sen áll az ügyfelek rendelke-
zésére – mondta a kormány-
megbízott. Hozzátette: jövőbe-
li terveik közt szerepel, hogy a
Zalalövőn és Pacsán működő
okmányirodákat kormányab-
lakká alakítják, ami elősegí-
tené, hogy a településeken és a
vonzáskörzetben élők egy
komplexebb, sokrétűbb, kényel-
mesebb államigazgatási ügy-
intézéssel találkozzanak a min-
dennapjaik során.

A kormányablakokban és a kormányhivatali ügyfélszolgálato-
kon bevezetett korlátozó intézkedések révén a legnagyobb
biztonságban intézhetik ügyeiket az ide látogató ügyfelek.
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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.

(2008.09.04.)

(2008.09.18.)

(2008.09.18.)

• 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.

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.

Felsőtagozatos tanár

Ha előkerül a szonda

Hideg napok

– Szívem, aztán fej- és herevédő nélkül nehogy bemenj a
VII. B-be!

– Higgye el, biztos úr, én semmilyen fúvóson sem tudok
játszani!...

– Tudod, koma, a réteges öltözködés mellett nem árt folyé-
kony hőfejlesztők bevitelét is alkalmazni!

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu



Az Interreg V-A Magyaror-
szág-Horvátország Együttmű-
ködési Program 2014-2020
pályázati forrásaiból támoga-
tott 2020CO-EMEP projekt
augusztusában indult két part-
ner részvételével. A horvát ol-
dalról a Muraköz Megyei
Energetikai Ügynökség Kft.,
míg Magyarországról a Zala
Megyei Önkormányzat vesz
részt a partnerségben. A pro-
jekt igazi innovációnak számít
a térségben, hiszen egy olyan
problémára hívja fel a figyel-
met, amellyel eddig még nem,
vagy csupán alig-alig foglal-
koztak. Az energiaszegénység
mint jelenség különösen nagy
terhet jelent az elszigetelt

Cél az energiaszegénység felszámolása

vidéki országrészekben – a
magyar és a horvát oldalon
egyaránt. A határmenti térség
számos háztartása energiasze-
génységben él, azaz számukra
mindennapos gondot okoz a
megfelelő fűtési/hűtési rend-
szer hiánya. Ennek megfele-
lően a projekt fő célkitűzése
egy együttműködési hálózat

létrehozása az energiahaté-
konyság területén tevékenyke-
dő szereplők közreműködésé-
vel, valamint közös útmutatók,
javaslatok és megoldások ki-
dolgozása az energiaszegény-
ség problémájára.

A projekt keretében mind-
két partner régióban helyi tá-
mogatói csoportok jöttek létre,
amelyekbe a helyi önkormány-
zatok, az energiaügyi és fej-
lesztési ügynökségek, civil
szervezetek, valamint a szociá-
lis jóléti intézmények kaptak
meghívást, azzal a céllal, hogy
vegyenek részt az aktuális
projekt tevékenységek, ener-
giahatékonysági intézkedések
megtárgyalásában, véleménye-
zésében. A Zala megyei tá-
mogatói csoport 2020. október
30-án tartotta az első munka-
csoport ülését, ahol az energia-
szegénység fogalmának meg-
határozása volt a fő téma. A
tanácskozás sikerrel zárult,
amelyet visszaigazolt a részt-

vevők száma és a felszólalók
által megfogalmazott észrevé-
telek is. A projekt közel két
éves időtartama során további
két munkacsoport találkozó,
két workshop és egy infor-
mációs nap is megrendezésre
kerül.

Emellett a projekt további
érdekessége, hogy a megvaló-
sítás során a partnerek ener-
getikai auditokat hajtanak vég-
re 10 kiválasztott háztartásban
(5 magyar és 5 horvát), ahol az
ingatlantulajdonosok konkrét
iránymutatásokat kapnak az
energiahatékonyság növelésé-
vel kapcsolatban. Ezenkívül
egy egyedülálló online ener-
giagazdálkodási eszköz is ki-
fejlesztésre kerül, amely min-
den polgár számára elérhető
lesz. Ennek segítségével lát-
hatják, hogy milyen intézke-
déseket alkalmazhatnak az
otthonukban azért, hogy csök-
kenjen az energiaszegénység
kockázata.

A Zala megyei támogatói csoport 2020. október 30-án tartotta első munkacsoport ülését.

Pácsonyi Imre, a megyei közgyűlés alelnöke tartja köszöntőjét.

A projekt igazi innovációnak számít a térségben
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Látványos eseménnyel he-
lyezték fel november 10-én a
felújítás alatt álló 800 éves
premontrei templom toronyke-
resztjeit , ahol letettékTürjén
az apátság újonnan épülő ma-
jorsági látogatóközpontjának
alapkövét is.

Füleky Zsolt, a Miniszterel-
nökség építészeti, építésügyi

Toronykereszteket helyeztek fel a türjei premontrei templomra

és örökségvédelmi helyettes
államtitkára a kettős ün-
nepségen úgy fogalmazott: a
közösségi erő teremt igazán
értékeket, műemlékek felújí-
tásával is, de ha nincs mö-
götte a „spirituális, közösségi
összetartó erő”, akkor csu-
pán építési projektek ma-
radnak.

Hozzátette, a kormányzat
támogatja a szerzetesrendeket
– köztük a 900 éves premont-
rei rendet –, a falusi turizmust,
a munkahelyteremtést. Mindez
Türjén a vallási turizmushoz
kapcsolódóan segíti a helyben
maradást, a fiatalok lakóhe-
lyükön boldogulását.

Fazakas Z. Márton apát
egyebek mellett arról beszélt,
hogy a premontreieknek törté-
nelmi nap a több mint 800
éves templom felújításának sa-
játos bokrétaünnepe, illetve a
mellette álló műemlék major-
ság felújításával, bővítésével
létrejövő látogatóközpont alap-
kőletétele.

A Gyümölcsoltó Boldog-
asszony-templom kettős temp-
lomtornyának egyik új, ember-
nagyságú keresztjét toronyda-
ruval helyezték fel. A mint-
egy 12 emelet magasan lévő

kereszthez ezt követően az
államtitkár és az apát együtt
mászott fel az állványzaton,
majd közösen helyezték el a
kereszt üregében az ünnepi
alkalomra emlékeztető időkap-
szulát.

A Csornai Premontrei Apát-
ság korábbi közleménye sze-
rint a türjei Árpád-kori temp-
lom és a szomszédos majorság
épületének műemléki helyre-
állítása és turisztikai célú fej-
lesztése összesen 3,17 milliárd
forint vissza nem térítendő
kormányzati támogatással tör-
ténik. A templom melletti ma-
jorság területén elvégzett ré-
gészeti kutatások és a terep-
rendezés után ebből másfél
milliárd forint támogatással
kezdődhet el a műemlék épület
felújítása, illetve a hozzá kap-
csolódó új épületegyüttes ki-
vitelezése. (Forrás: )MTI

Cserép Krisztián türjei diák (b), Bakucz András tervező-építész
(b2), Fazakas Z. Márton (k), Füleky Zsolt és Nagy Ferenc pol-
gármester (j) elhelyezi a premontrei majorsági látogatóközpont
időkapszuláját.

Helyére emelik a felújítás alatt álló 800 éves premontrei Gyü-
mölcsoltó Boldogasszony-templom megújult toronykeresztjét.

Fotók: MTI/Varga GyörgyFotók: MTI/Varga György
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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

A koronavírus járvány kö-
vetkeztében a 478/2020.(XI.3.)
számú Kormányrendelettel ki-
hirdetett veszélyhelyzetben kép-
viselő-testületi és bizottsági
ülések megtartására nincsen
lehetőség, a katasztrófavéde-
lemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. tör-
vény 46.§ (4) bekezdése alap-
ján a közgyűlés feladat-és ha-
táskörét a közgyűlés elnöke,
dr. Pál Attila gyakorolja. A
megyei közgyűlés 2020. no-
vember 5-ére összehívott ülé-
sének megtartására ezért nem
kerülhetett sor.

A Zala Megyei Közgyűlés
képviselői és nem bizottsági
tagjai részére az előterjeszté-
sek a Szervezeti és Működési
Szabályzatban foglaltak alap-
ján, a szokott időben és módon
megküldésre kerültek, a tegna-
pi napon azonban az érintettek
tájékoztatást kaptak arról,
hogy az ülések lefolytatására
nincs lehetőség. A megküldött

Döntések – elnöki hatáskörben
előterjesztésekkel kapcsolat-
ban a képviselők a közgyűlés
elnökének küldhették meg ész-
revételeiket, esetleges módo-
sító indítványaikat.

Nyolc előterjesztés került
összeállításra, amelyek tekin-
tetében egy kivétellel a köz-
gyűlés elnöke meghozta dön-
tését. A „Tájékoztató a VO-
LÁNBUSZ Zrt. Zala megyét
érintő tevékenységéről” című
előterjesztést a veszélyhelyzet
megszűnése után ismét napi-
rendjére tűzi a testület, hogy a
képviselők személyesen is fel-
tehessék kérdéseiket a társaság
képviselőjének.

A közgyűlés elnöke mó-
dosította az önkormányzat 2020.
évi költségvetését, amelynek
főösszege így 861.683.000
Ft-ra emelkedett, valamint a
közgyűlés pécsi kollégiumi
férőhelyek elnyerésére vonat-
kozó önkormányzati rende-
letét.

Ezt követően felhatalma-
zást adott a Terület- és Tele-

pülésfejlesztési Operatív Prog-
ram (TOP) központi marad-
ványforrása terhére meghirde-
tett TOP-1.5.1-20 azonosító
számú felhívásra a megyei te-
rületfejlesztési tervezés alap-
jául szolgáló dokumentumok
elkészítése érdekében történő
pályázat benyújtásra.

Zala megye területfej-
lesztési koncepciójának és
programjának egyeztetési vál-
tozatát továbbtervezésre bo-
csátotta, hiszen a megyei
önkormányzat jövőképe –
Gazdag és harmonikusan fej-
lődő zöld Zala – nem válto-
zott, ahogyan az átfogó célok
sem: Jól működő, fejlett
gazdaság, a Foglalkoztatás
bővítése és társadalmi ko-
hézió, valamint Élhető Zala
megye – ezen célok mentén
kerülnek kidolgozásra a kö-
vetkező uniós ciklus forrás-
lehívását célzó megyei terv-
dokumentumok, amelyek vég-
leges változata ismételten elő-
terjesztésre kerül.

Meghozta a döntést a Zala
Megyei Önkormányzat CETC
EGTC-ben való tagságának
megszüntetéséről, és határo-
zott a TOP keretében az Irá-
nyító Hatóság által megküldött
döntési javaslatok vonatkozá-
sában, amellyel több, mint 1,2
milliárd Ft összegű támogatás
odaítélésére kerül sor bölcsőde
építésre, egészségügyi ellátás
fejlesztésre, többségében pedig
csapadékvíz-elvezetési beruhá-
zások támogatására.

Dr. Pál Attila

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Eladó telkek Egerszegen
Zalaegerszeg páterdombi területén

két egymás melletti földterület
(1945 m  és 1418 m ) eladó.2 2

A két telek közvetlenül a belterület
mellett található.

Érdeklődni lehet: 30/378-4465

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket
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Zete 1920 Hagyományõrzõ Egyesület

Izland legyőzésével EB-
résztvevő lett a magyar labda-
rúgó-válogatott. Tény, hogy a
sportág több vonatkozásban is
előbbre lépett hazánkban. Ki-
emelkedő a létesítményrend-
szer fejlődése, a bajnokság
színvonalának emelkedése is
megfigyelhető és több figye-
lemre méltó nemzetközi ered-
mény is van. Gondoljunk csak
arra, hogy nemzeti válogatot-
tunk több évtizedes szünet
után egymás után kétszer is
kijutott az Európa-bajnokság-
ra, ráadásul a csoportküzdel-
mek során 2021-ben kétszer is
hazai környezetben, a nagysze-
rű új Puskás Ferenc stadionban
szerepelhet (csak emlékezte-
tőül az ellenfeleink a kvar-
tettben: Franciaország, Portu-
gália, Németország).

E szép siker után kell sze-
rénynek maradni, s az EB-re

A töretlen küzdés EB-részvételt ér
A siker óráiban sem feledhetjük, hogy van még bőven tennivaló

való alapos felkészülés mellett
számba lehet venni, hogy mi-
ben szükséges feltétlenül előbb-
re lépni még. Az utánpótlásne-
velés mellett véleményem sze-
rint az edzőképzést is hatéko-
nyabbá kell tenni. Mire ala-
pozom ezt?

Egy hiteles statisztikára,
mert az nem téved. Legfeljebb
az MSZP-s Korózs Lajos ka-
muvideós és kamustatisztikus
számsora – szándékos rossz-
indulattal.

Vegyük alapul a magyar
csapatok kiemelkedő eredmé-
nyeit az utóbbi években:

Magyar válogatott:
2016: EB-résztvevő, tovább-

jutás a csoportkörből, szövet-
ségi kapitány Bern Storck
(német)

2020: kijutás az EB-re,
szövetségi kapitány Marco
Rossi (olasz)

Klubcsapatok:
2020: FTC, Bajnokok Li-

gája főtábla, csoportkör, edző
Szerhij Rebrov (ukrán)

2019/2020: FTC, bajnoki
cím, edző Szerhij Rebrov

2018/2019: FTC, bajnoki
cím, edző Szerhij Rebrov

2017/2018: Videoton, baj-
noki cím, edző Marko Nikolics
(szerb)

2016/2017: Budapest Hon-
véd, bajnoki cím, edző Marco
Rossi

2015/16: FTC, bajnoki
cím, edző Thomas Doll
(német)

Nem sorolom tovább, a
listán egyetlen magyar edző
sem szerepel, s ez elgondol-
koztató és tanulságos.

Az MLSZ az elmúlt évek-
ben sokat tett a labdarúgás fej-
lesztése, népszerűsítése érde-
kében. Ennek legújabb állomá-
sa, hogy Magyarország ismét
ott lesz a következő Európa-
bajnokságon. Örüljünk most
ennek a sikernek, de közben
gondoljuk arra is, hogy még
van bőven tennivaló.

Például az edzőképzés
területén…

Ekler Elemér

Szoboszlai Dominik gólöröme, mellette Fiola Attila.

Ismét kijutott az EB-re a magyar válogatott.

Fotók: MTI/Illyés TiborFotók: MTI/Illyés Tibor


