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A kormány január végén
tárgyalja az egyes fejlesztési
zónák stratégiáit, amelyek arra
a gondolatra épülnek, hogy
miként lehet egy-egy régiónak
az egymásra épülő fejlesztési
elképzeléseit összehangolni –
közölte az innovációs és tech-
nológiai miniszter január 16-án
Zalaegerszegen.

Palkovics László az észak-
nyugat-magyarországi és a za-
laegerszegi fejlesztési elképze-
léseket ismertető megbeszélés
után sajtótájékoztatón beszélt
arról, hogy először Debrecen
dolgozott ki egy hosszú távú
fejlesztési koncepciót, amely-
nek megvalósítását kormány-
határozat is segíti. Ez is alapja
volt annak az elképzelésnek,
hogy fejlesztési zónákban gon-
dolkodva milyen hatással van-
nak egymásra a városok, ré-
giók tervei, miként lehet az
esetleges rivalizálásukat is fél-
retéve, együttműködésekben
közös koncepciókat alkotni.

A miniszter – aki az észak-
magyarországi fejlesztési zóna
kormánybiztosa is egyben –
kérdésre azt is elmondta: előtte
nap egyebek mellett éppen
arról tárgyalt Zalaegerszegen,
hogy a működőBorsodban
vállalkozások milyen módon
kapcsolódhatnának beszállító-
ként a zalai hadiipari beruhá-
zásokhoz.

Navracsics Tibor, az Észak-
nyugat-magyarországi Gazda-
ságfejlesztési Zóna komplex

Zalaegerszeg példát mutat
fejlesztéséért felelős kormány-
biztos a sajtónak arról beszélt,
hogy a térségben leginkább
Zalaegerszegen érezhető az az
új típusú gondolkodás, amely a
jövőben meghatározza a ma-
gyarországi fejlesztéspolitikát.
Hozzátette, hogy Zalaegerszeg
2030-ig tartó fejlesztési kon-
cepciója jó példa arra, hogy az
ipar és az oktatás fejlesztésé-
nek milyen hatásai vannak a
környezetére, a magasabb szín-
vonalú kultúra és életkörül-
mények megteremtésében. Ez
az új növekedési modell se-
gítheti Zalaegerszeg, de az
egész ország története számára
is egy új fejezet megkezdését
Magyarország jövőjét illetően.

Pál Attila, a Zala Megyei
Közgyűlés elnöke (Fidesz-
KDNP) megjegyezte: a most
induló Versenyképes Magyar-
ország Operatív Program for-
rásainak felhasználásánál is ré-
gióban gondolkodik a megyei
önkormányzat. Ebből a prog-
ramból jut majd pénzhez a két
zalai megyei jogú város is, és
a közös gondolkodás biztosít-
ja azt, hogy ne induljanak eset-
leg párhuzamosan azonos fej-
lesztések.

Balaicz Zoltán, Zalaeger-
szeg polgármestere (Fidesz-
KDNP) felidézte, hogy a Zala-
egerszeg 2030 címet viselő he-
lyi gazdaságfejlesztési straté-
giát a város közgyűlése egy-
hangúlag fogadta el néhány
hónapja, mostanra ebből kor-

mányelőterjesztéshez való ter-
vezet is készült, remélve, hogy
forrásokat is kap a megvaló-
sításhoz a város. A koncepció
négy célt helyez előtérbe: a
járműipari tesztpályának és a
harcjárműgyárnak is helyet
adó északi ipari park bővítését,
az ide érkező szakembereknek
lakások építését, a Pannon
Egyetem zalaegerszegi köz-
pontjának infrastrukturális és
képzési fejlesztését, valamint
egy új, északi irányú út épí-
tését, amely további logisztikai
beruházásokat tesz lehetővé.

Vigh László, a térség or-
szággyűlési képviselője (Fi-
desz) az emlékfaültetéssel is
kísért eseményen azt mondta:
Zalaegerszegen mindig olyan
dolgokat csinálnak, amely nem
megszokott, elég arra gondol-
ni, hogy 700 kilométeres kör-
zetben nincs olyan járműipari
tesztpálya, mint amilyen itt
épül. A januárban szokatlan
gyümölcsfaültetés is annak a
jelképe, hogy bármilyen mos-
toha is az időjárás, a teszt-
pályán a munkagépek akkor
sem állnak le.

Hamar Zoltán, az Autóipari Próbapálya Zala Kft. cégvezetője,
Vigh László, Palkovics László, Navracsics Tibor, Balaicz Zol-
tán és Pál Attila a sajtótájékoztatón.

Fotó: MTI/Varga GyörgyFotó: MTI/Varga György

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu



2 2021. január 21.Zalatáj

A múlt évhez képest az idén
jelentősen emelkedik megyé-Zala
ben a fejlesztésekre fordítható for-
rások összege a Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Progra-
mot (TOP) felváltó Versenyké-
pes Magyarország Operatív Prog-
ram (VMOP) keretében – közöl-
te a Zala Megyei Közgyűlés
elnöke január 6-án a megyei ve-
zetők évindító saj-zalaegerszegi
tótájékoztatóján.

Dr. Pál Attila (Fidesz-KDNP)
kifejtette: az eredetileg 23 mil-
liárd forintos megyei TOP-ke-
ret a múlt év végére több mint
33 milliárd forintra emelkedett,
míg az új európai uniós költség-
vetési ciklusban induló VMOP
forrásai – amiben már a két me-
gyei jogú városé is szerepel –
összesen 56 milliárd forint körül
alakulnak. Új programként, de
még a TOP forrásait felhasznál-
va 1,5 milliárd forintot fordít-
hatnak Zalában közútfejlesztés-
re, 800 milliót közlekedésbiz-
tonsági projektekre, 3 milliár-
dot csapadékvíz-kezelési pro-
jektekre, valamint csaknem 700
milliót egy kerékpáros turiszti-
kai beruházásra.

A VMOP hamarosan induló
első pályázatain foglalkoztatási
programokra 3,5 milliárd forin-
tot, települések közötti közutak
fejlesztésére 6,7 milliárdot, négy
város fenntartható fejlesztési prog-
ramjaira pedig 28,7 milliárdot
fordíthatnak Zalában – sorolta
a megyei közgyűlési elnök. Dr.
Pál Attila ismertetése szerint
2020-ban 354 esetben összesen
3,8 milliárd forintot nyertek za-
lai települések a Magyar Falu
Program pályázatain. Míg ta-
valy többek között egészség-
ügyi és oktatási intézmények fej-
lesztésére, közösségi terek épí-
tésére kapták a legtöbb támo-
gatást, idén tovább nő a fel-
használható összeg, amelyet el-
sősorban utak és járdák épí-
tésére, önkormányzati épületek
felújítására, kisbuszok beszer-
zésére tudnak fordítani a tele-
pülések.

Beszámolt arról is, hogy a
közútfejlesztések sorában szere-
pel a és a hor-Murakeresztúr
vátországi kö-Kotor (Kotoriba)
zötti közúti híd tervezésének meg-
kezdése, valamint az ésM86-os
az épülő , vagyis aM76-os Kör-
mend és Zalaegerszeg közötti két-

Jelentősen bővülnek a zalai fejlesztések forrásai

szer kétsávos, 28 kilométeres
gyorsforgalmi út terveinek elő-
készítése. Miután az újabb ter-
vek szerint az gyorsfor-M9-es
galmi út nem érinti majd Nagy-
kanizsát – a nyomvonal Zalaeger-
szeg és az M7-es autópálya kö-
zött a leendő M76-os úttal lesz
azonos –, ezért a zalai megye-
székhely és Nagykanizsa között
a 74-es főút kétszer kétsávossá
bővítését vették tervbe egy kor-
mányhatározattal.

A jelentősebb zalai fejlesz-
tések között említette, hogy Za-
laegerszeg és között ké-Rédics
szülnek a vasútvonal felújításá-
nak kiviteli tervei. ,Lentiben
Nagykanizsán és Hévízen új
sportcsarnok épül, Zalaegersze-
gen ennek tervezése folyik, Len-
tiben pedig 2,5 milliárd forin-
tos gyógyfürdő-fejlesztés kez-
dődik. Nagykanizsán 5 milliárd
forintos támogatással a „körfor-
gásos gazdaság” mintaprojektjét
valósítja meg helyi cégekkel
közösen a Pannon Egyetem és
a Mol.

Dr. Sifter Rózsa Zala megyei
kormánymegbízott arról beszélt,
hogy a megyei kormányhiva-
talnak a koronavírus-járvány elle-
ni védekezésben, a gazdaságvé-
delmi akcióterv végrehajtá-
sában, illetve a családok ott-
honteremtési pályázataiban va-
ló szerepe révén lesz számos
feladata ebben az évben. To-
vább egyszerűsödik és digitali-
zálódik az államigazgatásban az
ügyintézés, illetve a kiemelt
beruházásoknál a lehető legke-

vesebb bürokráciával járó ügyin-
tézést is segítik megyei kor-
mányzati szervként.

Vigh László (Fidesz), Zala-
egerszeg térségének országgyű-
lési képviselője egyebek mel-
lett arról tett említést, hogy a
tervek szerint az év végére el-
készül a 45 milliárd forintos
beruházással épülő zalaegersze-
gi járműipari tesztpálya. Az el-
ső 6 kilométeres szakasz tava-
lyi átadása után további 40 ki-
lométer hosszúságban indul a
Zalaegerszeg és az M7-es kö-
zötti M76-os gyorsforgalmi út
építése, ami várhatóan három
év alatt fejeződik be.

Zalaegerszegen tervezik a
színház felújítását, befejeződik
idén az alsóerdei rekreációs
központ Zalalövőnkialakítása,
pedig szennyvízhálózati rekonst-
rukció indul és új mentőál-
lomás is épül. A választókörze-
téhez tartozó 74 kistelepülésen
a Magyar falu programból az
elmúlt két évben 2 milliárd fo-

rint pályázati forrást nyertek el
– sorolta.

Balaicz Zoltán (Fidesz-
KDNP), Zalaegerszeg polgár-
mestere a nagyobb beruházások
között ismertette a Lynx-harci-
járműveket gyártó üzem építé-
sét és a faipari Mould-Tech Kft.
telepének bővítését, valamint az
északi ipari park területének
kiterjesztését. Épül az új városi
uszoda Gö-és előrehaladott a
cseji Múzeum korszerűsítése és
bővítése is, a következő hónapok-
ban pedig átadják a Mindszenty
iskola torna- és vívócsarnokát,
a Dózsa iskola új sportcsar-
nokát Ostoros Károly, az csar-
nokot, illetve a duális szakkép-
ző központot.

Az új elképzelések között
szerepel egy jelentős logisztikai
beruházás megkezdése, az egy-
kori , a volttisztiklub Kiszöv-
székház vasútállomás, a és az
autóbusz-pályaudvar felújítási ter-
veinek elindítása – jelezte a
polgármester. (Forrás: )MTI

Az évindító sajtótájékoztatón a vezetők a fejlesztésekről is beszámoltak. Balról dr. Pál Attila,
Vigh László, dr. Sifter Rózsa és Balaicz Zoltán.
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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.

(2008.08.07.)

(2008.08.07.)

(2008.08.07.)

• 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.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Liberális boltos

Nőtt a munkanélküliség

Közterületi piatilalom

Felnőttképzési engedély: E/2020/000146

Elérhetőségek:

email.: titzala@t-online.hu

Telefon: 30-429-0057 / 30-477-6070

www.titzala.hu

– Ötvenest nem veszek el, Kovácsné. Azon rajta van az a
fasiszta jelkép, a turul.

– Jönnek itt nekünk ezzel a munkáért segélyt programmal.
Hát most vegyük el valakik elől a melót?!

– Pedig azt ígérte a Gyurcsány, hogy nem lesznek további
megszorítások…
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-----------------------------------------------------------------------
ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI

PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA

Támogatás: 962,99 millió forint
Projektazonosító:

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

A Zalai innovatív foglalkoztatási paktum egyik alapdo-
kumentuma a 2016 végén elkészült Zala megye foglalkoz-
tatási stratégiája és akcióterve. A dokumentum célja, hogy
keretet adjon Zala megye foglalkoztatási és gazdaság-
fejlesztési célú törekvéseinek összehangolásához, irány-
mutatásul szolgáljon a térségi szereplők, különösen pedig
a létrejövő foglalkoztatási paktum tevékenységéhez, hoz-
zájáruljon a megyei foglalkoztatási színvonal növeléséhez
a helyi lakosság jólétének növelése érdekében. A stratégia
időtávja összhangban van a Zalai innovatív foglalkoztatási
paktum megvalósításával, így a 2016-2021-es időszakra
határoz meg célokat és beavatkozási irányokat. A stratégia
minden évben felülvizsgálatra kerül, ami a - szintén évente
megismételt - munkaerő-piaci felmérésre épül.

2020-ban is megtörtént a felülvizsgálat, melynek ered-
ményei a következők: Projektszinten a megyei paktumban
már 2020 novemberére teljesültek a 2021. szeptemberéig
vállalt indikátorok; mind a képzések, a foglalkoztatási és
az önfoglalkoztatási támogatások terén. A stratégia meg-
állapításai alapján Zala megye foglalkoztatási mutatói az
országos átlagnak megfelelően, vagy annál némiképp ked-
vezőbben alakultak az utóbbi egy év során.

A koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozó intéz-
kedések szinte minden vállalkozást kihívás elé állítottak,
az üzleti környezetre vonatkozó várakozások romlottak. Az
adatok alapján várható, hogy Zalaegerszeg foglalkoztatási
koncentrációja tovább növekszik. Elsősorban a kereske-
delem, az építőipar, a szállítás-raktározás és az admi-
nisztratív-szolgáltatások támogató tevékenységek terüle-
tein várható rövid távon bővülés. A vállalkozások körében
a bértámogatások voltak a leginkább népszerűek, amely
segítségével a cégek jelentős része tudta alkalmi munka-
vállalóit állandóra cserélni. Az önfoglalkoztatóvá válási
támogatás programelemének sikerét mutatja, hogy a pá-
lyázat során keretösszeg emelésére volt szükség, a támo-
gatott álláskeresők pedig sikeresen állták meg a helyüket
a versenypiacon.

A foglalkoztatási paktum fontos eredménye, hogy a
munkaerőpiacon korábban inaktív réteget is nagy arány-
ban és tartósan be tudták vonni a foglalkoztatásba.

Felülvizsgálatra került a Zala Megyei Foglalkoztatási stratégia

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. www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Zalatáj

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

Hirde
ssen

nálu
nk !
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Azt azért el kell ismerni,
hogy ez a ne-Hadházy Ákos
vezetű gátlástalan, jellemtelen
alak fokozatosan tudja ada-
golni az aljasságot.

Apróbb akciókkal kezdte,
aztán szépen emelte a gyűlö-
letdózist a kiugrott lódoktor.
Állandó feljelentései mellett
mindig akadtak külön műsor-
számai. Volt az MTVA szék-
házának pókembere, különbö-
ző feliratú molinókat emelt
magasba a parlament üléster-
mében (legalább nem volt
bennük helyesírási hiba, mint
Bangóné és társai üzenetei-
ben), de a tartalmuk jól tük-
rözte a „képviselő” lelkivi-
lágát.

A szentendrei halottasház-
ban nemrég „forgatott” ke-
gyeletsértő videója aztán túl-
lépett egy határt. Olyant, amit
egészséges lelkületű, normális
ember meg sem közelít.

Hadházy önmaga keresztapja?
– avagy doktor Bubó újra rendel

Ráadásul „lesre futott” a ló-
nemiszerv-szakértő, hiszen az
Orbán-mószerolásnak szánt
akció az elvtársi baloldali vá-
rosvezetést hozta kellemetlen
helyzetbe. Így most már az os-
toba jelző is kijár az exlódok-
tornak.

Velejéig romlott élőlény az
ilyen. Szerencsére az állatok már

fellélegezhetnek, orvosi múltjá-
ból csak „a lónak a fasza” ma-
radt meg neki.

Azzal együtt maradt itt ne-
künk. Meg az ellenzéknek. Már
annak is igencsak terhes az
ámokfutása.

Hogy néhány kijózanító po-
fon segítene rajta? Isten ments,
hogy valakinek eszébe jusson!

Lehet, hogy éppen erre vár. A
mártír szerepre…

Pedig csak egy végtelenül
gonosz, beteg lelkületű, bosszú-
szomjas „képviselő” az ország
házában. Ráadásul saját ke-
resztapja lett, hiszen az az ér-
zésem, hogy van köze az álta-
la említett nemiszervhez.

E.E.

Jó ütemben halad a Göcseji
Múzeum műemléképületének
felújítása és kiállítótereinek fej-
lesztése, a rekonstrukciós mun-
kák várhatóan decemberben
befejeződnek.

Zalaegerszeg nagy történel-
mi múltra visszatekintő város,
ennek ellenére nagyon kevés
épített öröksége van. A fennma-
radt építményeket meg kell men-
teni, fel kell újítani és meg kell
őrizni az utókornak – mondta
el a zalai megyeszékhely pol-

gármestere a múzeum épülete
előtt tartott sajtótájékoztatón.

A Modern Városok Program-
ról szóló szerződés aláírásával
Zalaegerszeg 2015-ben lehetősé-
get kapott egy nagyszabású fej-
lesztésre, melynek egyik kiemelt
eleme a városrehabilitáció – em-
lékeztetett . A Gö-Balaicz Zoltán
cseji Múzeumnak helyet adó,
1890-ben emelt műemléképület
felújítására 1,85 milliárd forintot
fordítanak: az 1,3 milliárd forint
európai uniós forráshoz az ál-

lam csaknem 550 millió forint
támogatást nyújtott. Az építé-
szeti munkák (köztük a hom-
lokzatfelújítás, tetőjavítás, szige-
telés, gépészeti rendszerek fel-
újítása), valamint a multifunk-
cionális közösségi terek és kiál-
lítótermek kialakítása várható-
an az év második felében be-
fejeződik, és ezt követően el-
kezdődhet a belső kiállítások
kiépítése – jelezte a Balaicz Zol-
tán. A felújított múzeumban új
várostörténeti kiállítás és megye-
történeti tárlat nyílik, ismét lá-
togatható lesz ke-Németh János
ramikusművész állandó kiállítá-
sa, az új tárlaton pedig a 2020-
ban elhunyt Kos-Fekete György
suth-díjas belsőépítész, a Ma-
gyar Művészeti Akadémia egy-
kori elnökének munkáit tekint-
hetik meg a látogatók.

A következő esztendőben az
új épületszárny is elkészül, mely-
ben bemutatják a város 20. szá-
zadi történelmét, megnyitják
Mindszenty (Pehm) József (1829-
1975) egykori apátplébánosnak,
hercegprímásnak emléket állító

kiállítást, valamint a kommu-
nista diktatúra egyházüldö-
zését megidéző tárlatot. Vigh
László, a térség országgyűlési
képviselője kiemelt feladatnak
nevezte az építészeti értékek
megmentését. Kifejtette, hogy
az elmúlt években egyetlen
zalaegerszegi építményt sem
bontottak le, a „városépítő pol-
gármester” tevékenységének kö-
szönhetően sorra újulnak meg
a város műemlék épületei.
Kostyál László múzeumigaz-
gató elmondta: a megújult Gö-
cseji Múzeumban látogatható
lesz majd Kisfaludy Stróbl
Zsigmond (1884-1975) kiállí-
tása. A tárlat anyagát az el-
múlt időszakban az ország
számos pontján, vándorkiállí-
táson mutatták be, de a soro-
zatot a pandémia miatt nem
tudták folytatni. Jelenleg a vir-
tuális térben kínálnak múze-
umi programokat, de remé-
nyeik szerint év végén már a
megújított múzeumépület új
kiállításain fogadhatják majd
a látogatókat. (Forrás: )MTI

Sajtóbejáráson ismertették a felújítás részleteit.

Csaknem 2 milliárd forintból újul meg a Göcseji Múzeum

Doktor Bubó: – Tudja Ursula, ez a Hadházy nevű kolléga valószínűleg csak a csődör nemi-
szervével találkozott állatorvosi praxisa alatt…
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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

Olvasom, hogy néhány napja lemondásra kényszerült a hol-
land kormány. Mark Rutte kabinetje valami cifra, hónapok óta tar-
tó családtámogatási botrányba bukott bele. Az ügyben kutako-
dó ombudsman és a parlament vizsgálóbizottsága ugyanis kide-
rítette, hogy a jelenlegi harmadik és a korábbi Rutte-kormá-
nyok is felelősek ártatlan holland családoknak okozott megpró-
báltatásokért. (Állítólag 2012-től kezdődően több száz família
került súlyos anyagi helyzetbe, miután a holland adóhatóság
alaptalanul csalóként kezelte őket, s emiatt megvonta tőlük a
gyermekgondozási támogatást; sőt számos esetben több ezer
euró visszafizetésére is kötelezte a családokat – mindezt Rutte kor-
mányának hallgatólagos jóváhagyásával.)

Számunkra az egész attól igazán érdekes, merthogy pár hó-
napja ugyanez a Mark Rutte (miközben már javában sértette a tör-
vényt) – a jogállamiság hiányára hivatkozva – pénzbüntetéssel
fenyegette meg Magyarországot, sőt még egy hazánk nélküli új
Európai Unió ötletét is fölvetette. Sok egyéb mellett a család-
politikánkat is kritizálta a hollandus ember. Harsány fellépésén
Orbán Viktor is elképedt.

A derűs hírmagyarázója akkor azon szellemeske-Népszava
dett, hogy miniszterelnökünk valójában csak azért lett mérges,
mert a hollandok jobban fociznak, mint mi. Ráadásul Mark
Rutte sem a disznóvágást, sem a szotyolázást nem kultiválja.
Hehe…

Kíváncsi vagyok, most humorizál-e majd a kolléga azon,
hogy mondjuk: itt ez a Rutte-ügy, vajon mikor kezd vizsgálódni
a hetes cikkelyre szakosodott (amúgy szintén hollandus) Judith
Sargentini? Tartok tőle, ez neki már nem poén. Röhej.

Pilhál György

Ásta, majd beleesett

Mark Rutte: bagoly mondja verébnek…

Az nemEurópai Bizottság
irányoz elő új jogi aktusokat a
Minority SafePack nevű euró-
pai polgári kezdeményezéssel
kapcsolatban, mivel a már ha-
tályos jogszabályok és szakpo-
litikai intézkedések teljes körű
végrehajtása komoly fegyver-
tárat fog biztosítani a kezde-
ményezés céljainak támogatá-
sához – olvasható a brüsszeli
testület sajtóközleményében.

Az Európai Nemzetiségek
Föderatív Uniója (FUEN), a
Minority SafePack kezdemé-
nyezője az MTI-nek eljutta-
tott nyilatkozatában bírálta a
kezdeményezésre adott bizott-
sági választ.

„Az EB azoknak a kérését
utasította el, akik számára az
európai nyelvi és kulturális ha-
gyaték megőrzése nem egy jól
hangzó szlogen, hanem a min-
dennapok kihívása. Az EB vál-

A migránsok fontosabbak, mint az őshonos polgárok
Hiába volt a több mint 1 millió aláírás?

lon veregető álláspontja nem
elégséges, az aláíró 1 123 422
polgár konkrét intézkedéseket,
cselekvést várt” – fogalmaztak.

Hangsúlyozták: válaszával a
bizottság, amely a demokrácia,
a jogállamiság, az értékelvűség
és az igazság őreként hirdeti
magát, cserbenhagyta az EU nem-
zeti és nyelvi kisebbségekhez tar-
tozó 50 milliónyi polgárát, köz-
tük több millió embert, akiket
saját országukban folyamato-
san jogsérelem ér. A bizottság-
nak be kellene látnia, hogy az
uniós polgárok akaratát az Eu-
rópai Parlament képviseli, és min-
den olyan döntésével, amely el-
lentétes a parlament álláspont-
jával, gyakorlatilag az uniós pol-
gárok akaratával megy szembe.

Hozzátették: továbbra is hisz-
nek az Európai Unióban, az
együttműködésben, a jog érvé-
nyesülésében, ezért új eszkö-

zökkel, új lendülettel keresik a
megoldást: az őshonos kisebb-
ségi nyelvek és kultúrák ér-
vényesülését és védelmét.
(Forrás: )MTI

*  *  *

Az üze-Európai Bizottság
nete egyértelmű: 50 millió ős-
honos európai polgárnál fon-
tosabbak a migránsok. A ki-
oktatás felháborító, cinikus, de
hát mit várhatnánk egy Vera
Jourova nevű „témafelelős” ném-

bertől, nyifáncaDonáth Anna
liberális magyar EP-képviselő
csacsogó-partnerétől.

Ne legyenek illúzióink: az
Egyesült Európai Államok kiöt-
lői és zsoldosai nem tágítanak,
minden eszközt felhasználva
haladnak céljuk elérése felé.

Ez a döntés is ezt bi-
zonyítja.

Ébredj Európa! Talán még
nem késő…

E.E.

Az Európai Bizottság, „élén a témafelelős Vera Jourovával”
gyakorlatilag lesöpörte az asztalról a kezdeményezést.
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Az egészségügy újjáépíté-
sét sürgette az ország-MSZP
gyűlési képviselője, bírálva,
hogy az elmúlt tíz évben a
sportra fordított kiadások 458
százalékkal, míg az egészség-
ügyre fordítottak csak 49
százalékkal emelkedtek.

Bangóné Borbély Ildikó az
MSZP Facebook-oldalán köz-
vetített online sajtótájékozta-
tón azt mondta, a koronavírus-
járvány rávilágított arra, hogy
az egészségügy átalakítása
nem várhat. (Forrás: )MTI

*  *  *

S hogyan kellene újjáépí-
teni a magyar egészségügyet?
Ebben nagy tapasztalatuk van
Bangóné Borbély Ildikóéknak.
E cikk keretében nem is tu-
dunk erről részletesen beszá-
molni.

A balliberális kormányok
idején történt egy és más a

Az MSZP szerint újjá kell építeni az egészségügyet
– avagy Bangóné Borbély Ildikó újabb „szakértése”

magyar egészségügy területén.
Kommentár nélkül:

– Több mint 650 milliárd
forintot vontak ki az egész-
ségügyből.

– A kórházakat eladósí-
tották, az adósság 2010-ben
elérte a 130 milliárd fo-
rintot.

– Az aktív kórházi ágyak
számát a baloldal 16 ezerrel
csökkentette.

– Szétverték a megbízha-
tóan működő egészségügyi
struktúrát.

– Több száz patikát vittek
csődbe.

– Baloldali kifizetőhelyek
voltak az egészségügyben. A
Gyurcsány-kormány 220 mil-
lió forintot költött a vízút-
díjhoz kapcsolódó kommuni-
kációra.

– Hűtlen kezelés az Állami
Egészségügyi Központnál.

– Hűtlen kezelés az Egész-
ségügyi Készletgazdálkodási
Intézetnél.

– Intézménybezárások és
aktív férőhelyek csökkentése.

– Kórházi széfek. A költ-
ségeket a társadalombiztosítás

állta a vizitdíjak és a kórházi
napidíjak befizetéseiből.

– Vizitdíj bevezetése.
Vannak még egyéb ötletei

az egészségügy újjáépítésére
Bangóné Borbély Ildikónak?

Nekem igen, de az most
neki szól inkább. Az egészség-
ügyi „reform” fabrikálása he-
lyett inkább iratkozzon be a
dolgozók esti iskolájába. A
magyar helyesírási kurzusra.
Viheti magával elvtársnőit is.
Hagyja az egészségügyet (is)
inkább az ahhoz értő szak-
emberekre.

E.E.

Bangóné Borbély Ildikó a he-
lyesírás mellett az egészség-
ügyet is megreformálná.

Fotó: MTI - Kovács AttilaFotó: MTI - Kovács Attila

Orbán Viktor január 15-én
a Kossuth rádió Jó reggelt, Ma-
gyarország! című műsorában
bejelentette: legkésőbb 2022-
től jövedelemadó-mentességet
kapnak a 25 év alattiak.

Az ipari termelési számok
növekedését a miniszterelnök
úgy kommentálta, az emberek
dolgozni akarnak, munkából
akarnak megélni, és a magyar
vállalkozók már versenyképe-

Jó hír a 25 év alattiaknak
2022-től jövedelemadó-mentesség kapnak

sek a nyugatiakkal, a kormány
pedig a munkahelymegtartásra
és a beruházásokra összponto-
sító, adócsökkentő gazdasági
válságkezelést folytat. Megem-
lítette: decemberben többen
dolgoztak, mint egy évvel
korábban.

A központi adókból tavaly
432 milliárd forintot csökken-
tettek, iparűzési adót is csök-
kentettek, és 180 milliárd fo-

rint maradt a vállalkozásoknál
– ismertette, megjegyezve: az
iparűzési adó mérsékléséből
származó pénzt nem a közpon-
ti büdzsébe csoportosították át,
hanem a vállalkozásoknál lett
több pénz.

Szólt a hiteltörlesztési mo-
ratóriumról is, amellyel 3 ezer
milliárd forint maradt a csa-
ládoknál és a cégeknél.

Megkezdték továbbá a 13.
havi nyugdíj visszaépítését,
így a februári borítékban egy
heti nyugdíjjal több lesz – em-
lékeztetett, kiemelve, hogy a
kormány elindította a valaha
volt legnagyobb lakásfelújítási
és otthonteremtési programot is.

Emellett Orbán Viktor be-
jelentette: legkésőbb 2022. ja-
nuár 1-jétől teljes jövedelem-
adó-mentességet kapnak a 25
év alattiak, ami körülbelül
130-150 milliárd forintba ke-
rül, de fontosnak tartja, hogy
a nyugdíjasok után a fiatalok
is kapjanak egy komoly le-
hetőséget.

Hozzátette, az átlagfizeté-
sekig érdemes megadni a teljes
adókedvezményt a fiataloknak.

„Ha ez sikerül, az egész
válságkezelési rendszerünk ke-
rek” – jelentette ki.

A miniszterelnök összeg-
zésképpen azt mondta: ha az
országot egyszer már sikerült
kihúzni egy 2010-es válság-
helyzetből, akkor „ez miért ne
sikerülne a mostani válság-
helyzetben is”.

A kormány döntései mö-
gött van egy népismeret, „tud-
juk, mi az, amit a magyar em-
ber szeret, mi az, amit nem” –
fogalmazott, kulcskérdésnek
nevezve az országismeretet a
válságkezelésnél. A 2021-es
sikerről szóló feltételezése arra
épül, hogy tudja, ha az em-
bereknek van munkalehetősé-
gük, akkor dolgoznak, ehhez
pedig adócsökkentés kell –
mondta, hozzátéve: ezzel szem-
ben a baloldal adóemelő po-
litikája lefojtja az energiákat.
(Forrás: )MTI

Orbán Viktor: „A nyugdíjasok után a fiatalok is kapjanak egy
komoly lehetőséget.”

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu
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Kontakt Nonprofit Kft.
8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51. (IV. em.)
Tel.: 92/596-935 Fax: 92/596-934
e-mail: titkarsag@kontaktkft.hu, web: www.kontaktkft.hu
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Udvarában, kertjében, épített környezetében lévõ fatuskók kimarását rövid határidõvel vállaljuk.

A környezet és a közmûvek nem sérülnek,

az eredeti állapotot visszaállítjuk,

a terület késõbb bármely célra felhasználható.

HELYBEN ÉS VIDÉKEN TEGYE SZEBBÉ KÖRNYEZETÉT!

Mobil: 06-30/991-3195 • Email: muszaki@kontaktkft.hu

Hazánkban őshonos állat.

Több, hódgátakkal kapcso-
latos beavatkozás is zajlott
(zajlik) Zala megyében. Miért
szükséges ez? – erre kerestük a
választ, amikor az illetékes szer-
vek szakembereit kérdeztük.

Hogyan is kerültek a hódok
Zalába? – többek között erről
is kértünk információt Lelkes
Andrástól Balaton-felvidéki, a
Nemzeti Park természetvédelmi
őrétől.

– Egy őshonos állat termé-
szetes visszatelepítéséről van
szó. Az 1850-es évek idején
pusztult ki. Zalára nem volt jel-
lemző előfordulása, Horvátor-
szágból, a Murán, a Kerkán ke-
resztül a megyében is megje-
lentek időlegesen vagy tartó-
san. Természetesen azoknak
nem jó a hód jelenléte, akiknek
kárt okoz. Ugyanakkor több
olyan hely is van, ahol jelen
van a hód, de nem okoz kárt.
Ahol viszont veszélyt jelent –
pl. Szentpéterúr, ahol a vil-
lanyvezetékre döntheti a fát –

Hódgátak Zalában
– avagy mi lehet a megoldás?

azonnal be kell avatkozni. Víz-
folyásokon is okoz kárt, pél-
dául felduzzasztja, s területeket
önt el a víz. A vízügyesek több
területre is kértek hódvárbon-
tást. Ezek a beavatkozások zaj-
lanak jelenleg is.

A Zöldhatóság részéről a
Zala Megyei Kormányhivatal
illetékesét, az Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi és Termé-
szetvédelmi Osztályának veze-
tőjét, kerestükNémeth Józsefet
meg, aki a következő tájékoz-
tatást adta lapunknak:

– Védett állatok esetében, a
velük kapcsolatos tevékenysé-
gek engedélyezése tartozik a
hatáskörünkbe, amit a Balaton-
felvidéki Nemzeti Parkkal kö-
zösen végzünk, koordinálunk.
Az 1990-es évek végén, a
2000-es évek elején a Termé-
szetvédelmi Világalap európai
léptékű betelepítési programot
indított, amelyben Magyaror-
szág is részt vett. Néhány víz-

folyásunkra, így például a Drá-
ván és a Tiszán, vagy épp a
Szigetközben történtek kisebb
mértékű – néhány tucatot kite-
vő – hódbetelepítések. Mivel ez
az állat őshonos nálunk, ponto-
sabb, ha esetükben nem is be-
telepítésről, hanem visszatele-
pítésről beszélünk. Az előzőek-
ben említett természetvédelmi
célú program olyan sikeres volt,
hogy a hódok spontán mó-
don egyre nagyobb területen
jelentek meg, melynek folytán
eljutottak Zala megyébe is, fel-
lelhetőek a Zala folyó, a Szé-
víz-patak mentén és egyes ta-
vaknál is. Az eurázsiai hódról

tudni kell, hogy hódvárat nem
épít, azonban a számára meg-
felelő élettér kialakítása érde-
kében bizonyos esetekben gáta-
kat hord össze, így a kisebb
vízfolyások medrét teljesen el-
zárhatja, ami kisebb-nagyobb
elöntéseket okozhat. Ténykedé-
sük a szántóföldi kultúrákat is
érintheti, de árvízvédelmi szem-
pontból is problémás jelenség.
Ráadásul a hódok fadöntő te-
vékenysége a faállományban is
kárt okoz. Ilyenkor szükséges
megvizsgálnunk az esetleges
beavatkozások indokoltságát.
Ez természetesen sok minden-
től függ, az eseteket egyedileg
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kell kezelnünk. Ha szükséges
– veszélyhelyzet miatt – enge-
délyt adunk a hódgátak elbon-
tására, de például a hódállo-
mány gyérítésére is van jogi le-
hetőség. A hódgátak elbontá-
sára a vízügyi igazgatóságnak
adunk engedélyt, hiszen amúgy
is ez a szerv a vagyonkezelő,
másrészt ők rendelkeznek meg-
felelő szaktudással, technoló-
giával, gépparkkal ehhez a
munkához. A gyérítést pedig a
helyi vadásztársaság erre feljo-
gosított tagja végezheti. Termé-
szetvédőként fontosnak tartom
megjegyezni, hogy a közhan-
gulat elment abba az irányba,
hogy a hódok csak problémát
okoznak, tenni kell ellenük.
Személyes véleményem, hogy
meg kell találni a megfelelő
egyensúlyt, mert a hódok je-
lenléte természetvédelmi szem-
pontból kívánatos, s visszate-
lepítésük nem volt hibás lépés.
Most az a megfelelő kezelést
igénylő helyzet állt elő, hogy
Magyarországon egyre több he-
lyen megtelepedett ez az ősho-
nos állat. Ha élettevékenysé-
gükhöz megfelelő élettér áll
rendelkezésre, ahol nem kerül-
nek konfliktusba a gazdálkodói
érdekekkel, akkor a jelenlétük
növeli a biológiai sokféleséget,
egészségesebb életközössége-
ket eredményez. Személy sze-
rint el tudnám képzelni, hogy a
hódot területhez kötődően véd-
jük. A kijelölt övezetekben vé-
delemben részesülhetne, eze-
ken kívül a jelenleginél kissé
rugalmasabban, szabályozott
módon gyéríthető lenne. A hó-
dokkal kapcsolatban úgy tu-
dom, várható jogszabályválto-
zás. Ennek mikéntje még kér-
déses, bevezetése esetén azon-
ban remélhetőleg orvosolja
majd az említett problémákat.

re, mivel az üres élőhelyet rö-
vid időn belül betölti a faj.

További problémát jelente-
nek a lakott és/vagy felhagyott
kotorékok a vízfolyások partjá-
ban, mivel azokba az idei év-
ben már többször is beszakad-
tak a medrek környezetét fenn-
tartó gépek.

Tapasztalatunk szerint a hó-
dok még természetvédelmi ká-
rokat is okoznak, tömegével
pusztítják el a vízfolyások part-
ján lévő árnyékoló fákat, faso-
rokat. A vízfolyásokon épített
hódgátak akadályozzák, lehe-
tetlenné teszik a vízi élőlények,
halak hosszirányú vándorlását,
az életfeltételek romlanak és az
állományuk hosszú távon jelen-
tősen degradálódni fog.

A lakosságot külterületen,
főleg a mezőgazdasági terüle-
tek elöntései zavarják, belterü-
leti szakaszokon, vagy belterü-
letek közvetlen környezetében
jellemzően a települési vízelve-
zető rendszerekbe való vissza-
duzzasztás jelent problémát,
Nagy veszélyt jelentenek a hód-
gátak a településeken árvíz ide-

Szerkesztőségünk természe-
tesen megkereste a Nyugat-
dunántúli Vízügyi Igazgatósá-
got, ahonnét az alábbi tájékoz-
tatást kaptuk:

– A Nyugat-dunántúli Víz-
ügyi Igazgatóság működési te-
rületén a hód tevékenységével
kapcsolatos első bejelentések
2016-ban érkeztek. Az Igazga-
tóság azóta lehetőségeihez mér-
ten (bár nem feladata) elkezdte
rögzíteni a védett állat tevé-
kenységeinek helyeit. Pontos
helymeghatározással regisztrált
vízfolyást akadályozó hódgátak
száma az elmúlt időszakban
(2016-2020-ig) közel megtíz-
szereződött. A valós szám mint-
egy másfélszerese lehet a fel-
derítettnek, mivel a rendkívül
sűrű vízhálózat és a dombvidé-
ki vízgyűjtő jelleg miatt a fel-
derítés nagyon nehézkes. Zala
megyében közel harminc telepü-
lésen derítettünk fel hódgátakat.

Jellemzően eddig külterüle-
ten jelentett problémát a hód je-
lenléte, mely főleg a vízfolyá-
sok, árkok elgátolásából kelet-
kező helyi elöntések formájá-
ban jelent meg a mezőgazda-
sági területeken, mely a terü-
letek művelését akadályozta.
De az elmúlt időszakban
(2018-tól) már belterületen is
megfigyelhető a hód tevékeny-
sége. Itt már közvetlenül ingat-
lanokat és infrastruktúrát is ve-
szélyeztet az élőhely átalakító
tevékenysége.

Kárként az Igazgatóságot a
gátbontás költsége terheli, mely
esetenként több százezer forin-
tot tesz ki. Sajnos a bontás,
mint védekezési mód nem je-
lent megoldást, mivel az állat
pár napon belül újraépíti a gá-
tat. A befogás és elaltatás, mint
állományszabályozási mód sem
vezet hosszabb távú eredmény-

jén, mivel gyakrabban és na-
gyobb mértékben önthetnek ki
a vízfolyások.

A hód jelenleg védett állat-
faj, természetes ellensége nincs,
ezért megállíthatatlanul szapo-
rodik, terjeszkedik. Ez várható
volt, sajnos a betelepítésük ide-
jén ezzel kapcsolatban nem vé-
geztek hatásvizsgálatot.

Véleményünk szerint a vé-
dettség már nem indokolt, szük-
ség lenne a jogszabály változ-
tatására (élőhely területenként
is), más őshonos fajokhoz (pl.
vaddisznó, róka) hasonlóan meg
kellene oldani az állomány
szabályozását. Ezt elsősorban a
természetvédelmi szervezetek-
nek kellene megoldani, a va-
dászhatóság közreműködésé-
vel. A jelenlegi helyzetben a
Vízügyi Igazgatóságnak nincs
arra kapacitása és anyagi for-
rása, hogy ilyen nagy számban
eltávolítsa a hódgátakat, mely
egyébként is csak ideiglenes
megoldás lenne, mivel a gátak
tapasztalataink szerint rövid
időn belül újjá épülnek.

E.E.



12 2021. január 21.Zalatáj

Megkezdte működését a Zalaegerszegi Egyetemi Központ

Távoktatási programmal és
digitális fejlesztésekkel orszá-
gos képzési centrummá is vál-
na a január elsejétől a Pannon
Egyetem (PE) keretén belül
működő Zalaegerszegi Egyete-
mi Központ (ZEK) – közölte a
PE stratégiai rektorhelyettese
sajtótájékoztatón.

Németh István, a PE mechat-
ronikai, valamint a Budapesti
Gazdasági Egyetem gazdálko-
dási karának képzéseit egye-

sítő ZEK vezetője elmondta:
amerikai stílusú kampuszt
akarnak létrehozni az egykori
Petőfi laktanya jelenleg is
használt területén. A koronaví-
rus-járvány okozta nehéz hely-
zetből előnyt kovácsolva táv-
oktatási programot is szervez-
nek majd, digitális fejleszté-
sekkel, így az elméleti okta-
tásba bárhonnan bekapcsolód-
hatnak a diákok, akik a gya-
korlati képzést már Zalaeger-

szegen folytatják majd, pél-
dául a járműipari tesztpályán
vagy a hadiipari gyártásban.

Jelezte, hogy a gazdasági
képzésben megújult portfólió-
val a digitális gazdaság ki-
szolgálását helyezik előtérbe.
Olyan szakembereket képez-
nek majd, akik a mind inkább
teret hódító, mesterséges intel-
ligenciára épülő rendszereket
képesek alkotni és működtetni.
Országos logisztikai centrumot
is létrehoznak, amely keres-
kedelmi logisztikai képzést
indít, a mechatronikai területet
pedig gépészmérnökképzéssel
bővítik. Ez utóbbi a zalaeger-
szegi hadiipari beruházáshoz is
kapcsolódik, így a leendő hall-
gatók az autógyártást is évek-
kel megelőző csúcstechnoló-
giákkal foglalkozhatnak majd.

A rektorhelyettes az újdon-
ságok között említette, hogy a
szakképzésre alapozva az egye-
tem már azokra, a műszaki
területek iránt érdeklődő 14
éves diákokra is épít, akik ok-
leveles technikusképzésre je-
lentkeznek. Ők felsőévesként
már az egyetemi kollégiumba
kerülnek, az oklevelük meg-
szerzése után pedig felvételi
nélkül tanulhatnak tovább az
egyetemen, ahol beszámítják

az addig megszerzett tudásukat.
Balaicz Zoltán (Fidesz-

KDNP), Zalaegerszeg polgár-
mestere úgy vélekedett, hogy
az összeolvadással jelentős
felsőoktatási intézmény jött
létre Zalaegerszegen. Oktatási,
tudományos és innovációs
központtá is válik majd, ami
biztosítja a jelentős helyi be-
ruházások tudományos hátterét
és felsőoktatási bázisát.

Hozzátette, hogy a város
közgyűlése tavaly elfogadta
Zalaegerszeg 2030-ig tartó fej-
lesztési stratégiáját, amelynek
megvalósításához kormányzati
forrást is remélnek. Az egyik
kiemelt célja ennek a program-
nak egy modern, az új képzé-
seknek is megfelelő kampusz
kialakítása.

Vadvári Tibor alpolgármes-
ter arról beszélt, hogy a Zala-
egerszegre érkező új cégek és
fejlesztések számára elenged-
hetetlen a szakember-utánpót-
lás a szakképzésben és a fel-
sőoktatásban egyaránt. Az itt
tanulók számára pedig egyér-
telmű előnyt jelent majd, hogy
a szakképzésbe bekerülő diá-
kok „egyenesen tudják folytat-
ni” a tanulmányaikat a zala-
egerszegi egyetemen. (Forrás:
MTI)

Balaicz Zoltán (balról), Németh István és Vadvári Tibor.

Az Emberi Erőforrások
Minisztere Dr. med. habil
Gasztonyi Beáta Ph.D.-t bízta
meg a Zala Megyei Szent
Rafael Kórház intézményve-
zetői feladatainak ellátásával.

Dr. Gasztonyi Beáta 1995-
ben szerzett orvosi diplomát a
Pécsi Orvostudományi Egye-
temen. Egyetemi tanulmá-
nyait követően, 1995-2006.
között az egyetem I.sz. Bel-
gyógyászati Klinikáján dol-
gozott. Felkérésre 2006-ban
visszatért szülővárosába és a
Zala Megyei Kórház belgyó-
gyászati osztályának osztály-
vezető főorvosa, majd a struk-
turális átszervezést követően a
II. Belgyógyászati Osztály

Új kórházi vezető

vezető főorvosa lett. 2016-ban
a kórház tudományos és ok-
tatási orvos-igazgató helyet-
tesnek nevezték ki.

Dr. Gasztonyi Beáta

Dr. Gasztonyi Beáta irányítja az intézményt


