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A magyar sport rendkívül
sikeres pályán halad, a járvány-
helyzet ellenére folyamatosan
zajlanak a sportcélú beruházá-
sok – jelentette ki az Emberi
Erőforrások Minisztériumának
sportlétesítményekért és sport-
kapcsolatokért felelős helyet-
tes államtitkára február 11-én
Zalaegerszegen.

Sárfalvi Péter a megye-
székhelyi Dózsa György álta-
lános iskola új tornacsarnoká-
nak bokrétaünnepén arról be-

Bokrétaünnep a Dózsa-iskola tornacsarnokánál
szélt, hogy a Nemzeti Közne-
velési Infrastruktúra Fejleszté-
si Program keretében ország-
szerte 250 hasonló beruházás
zajlik vagy fejeződött már be.
Ezeknek az infrastrukturális
beruházásoknak a jelentőségét
mutatja az is, hogy 2010 óta
megduplázódott Magyaror-
szágon az igazolt versenyzők
száma.

Balaicz Zoltán polgármes-
ter (Fidesz-KDNP) kifejtette: a
600 diákot oktató iskolában

tavaly nyáron fejeződött be a
324 millió forintos teljes fel-
újítás, amelyet megelőzően már
előkészítették az eddigi torna-
szoba helyett egy új csarnok
építését. Az 1 milliárd 250
millió forintból tavaly augusz-
tusban kezdett beruházást a
tervek szerint idén ősszel
adják át.

Vigh László, a térség fide-
szes országgyűlési képviselője
azt hangsúlyozta, hogy a spor-
tolással sokat tehetünk azért, hogy
ne kerüljünk orvoshoz. Sajná-
latosnak nevezte ugyanakkor,
hogy a diákok egy része csu-
pán annyit mozog, amennyit a
mindennapos testnevelésórák
miatt szükséges. (Forrás: )MTI

Kajári Attila, a zalaegerszegi tankerület igazgatója, Vigh Lász-
ló, Sárfalvi Péter, Balaicz Zoltán, Böjte Sándor Zsolt, a térség
önkormányzati képviselője (takarásban) és Benke Gábor, a ki-
vitelező B&G Építőipari Kft. ügyvezetője (b-j).
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Visszalépett a Nagykanizsa
Egyesített Bölcsőde intéz-
ményvezetői pozíciójától Bö-

Botrányos nyomásgyakorlás Nagykanizsán

Politikai alapon káderezhetnek a Zala-megyei városban.
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röndi Ágnes. A tisztségre ko-
rábban pályázatot írtak ki,
amely múlt év végén járt le.

Ezen Böröndi Ágnes nyert, aki
eddig is vezette a nagykanizsai
bölcsődéket, a város vezetése
szerint közmegelégedésre. Ba-
logh László polgármester ép-
pen ezért ismételten kinevezte
a győztes pályázót, aki viszont
nem sokkal később írásban je-
lezte: mégsem vállalja a pozí-
ciót. Böröndi Ágnes a Magyar
Nemzetnek azt mondta, hogy a
baloldali többség már a pályá-
zat nyári, első kiírásánál sem
támogatta a kinevezését, és
egyértelművé tették, hogy nem
maradhat vezető.

– A második pályázati for-
duló után Balogh László pol-
gármester ugyan kinevezett
engem, de ebben a légkörben
nem végezhetek szakmai mun-

kát. Mivel a balliberális több-
ség továbbra sem támogat, in-
kább visszaléptem. Attól tar-
tottam, hogy később elveszít-
hetem a munkám, és létbi-
zonytalanságba kerülök. Eb-
ben a hangulatban nem tudok
dolgozni, és a veszélyhelyzet
után valószínűleg amúgy is
leváltottak volna – fejtette ki
Böröndi Ágnes.

Miközben a Nagykanizsa
Egyesített Bölcsőde szakmai
alapon kinevezett intézmény-
vezetője a politikai nyomás
hatására nem folytatja a mun-
kát, a megváltozott munkaké-
pességű embereket foglalkoz-
tató, száz százalékban önkor-
mányzati tulajdonú Kanizsa
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Év végéig elkészül a 718
millió forintos beruházással
épülő termelői és kézműves
piac , ahol aZalaegerszegen

Év végére készül el a termelői piac Zalaegerszegen

napokban tartották az épület
bokrétaünnepét.

Balaicz Zoltán polgármes-
ter (Fidesz-KDNP) elmondta:

a nettó 900 négyzetméter alap-
területű Helyi termelői és kéz-
műves piac – Göcsej tudásköz-
pont építkezése a legmagasabb
pont elérésével jelenleg 35
százalékos készültségen áll. A
beruházásra fordítható 718 mil-
lió forintot a Terület- és telepü-
lésfejlesztési operatív program
keretéből nyerte el a város.

Vigh László, a térség or-
szággyűlési képviselője (Fidesz)
azt mondta: Zalaegerszegen az
„évszaktól és a vírustól függet-
lenül” is folyamatosan zajla-
nak a fejlesztések, elég a jár-
műipari tesztpályára, az M76-
os autópályára vagy a leendő
harcijárműgyárra gondolni. A
város megújítását szolgáló ko-
rábban elhatározott beruházá-
sok egyik eleme a termelői
piac is, ahol helyi termékekhez

juthatnak majd hozzá a vá-
sárlók.

Tolvaj Márta polgármesteri
főtanácsadó, korábban a beru-
házásért felelős alpolgármester
kifejtette: a jelenlegi piac mel-
lett álló épület földszintjén hat
kisebb üzletet, illetve 50 áru-
sító helyet alakítanak ki a helyi
termelőknek. Az épületben a gö-
cseji ízeket kínáló étterem nyí-
lik, illetve egy egész héten át
nyitvatartó szövetkezeti bolt is.

A tudásközpont a népi kéz-
művesség bemutatását, továbbadá-
sát szolgálja, amihez 60 nézőt
befogadó előadóterem is kap-
csolódik, valamint három kisebb
kézművesműhely és egy kiállí-
tótér. A tetőtérben a későbbiek-
ben zalai gyógynövények tudás-
tárát tervezik megvalósítani, de
olyan játszóházat is kialakítanak,
ahol a gyerekek a népi mester-
ségekkel foglalatoskodhatnak,
amíg a szüleik vásárolnak – so-
rolta Tolvaj Márta. (Forrás: )MTI

Bokrétaünnepet tartottak.

Rehab Nonprofit Kft. élén
olyan ügyvezető áll, aki a
2019-es önkormányzati válasz-
tást követően a balliberális
többség jóvoltából került po-
zíciójába. Az új ügyvezető,
Szirtes Balázs 2019. december
elsején 35 millió forintos tar-
talékkal vette át a társaságot az
előző cégvezetéstől, majd 2020
első felében harmincmillió fo-
rint támogatást kapott az ön-
kormányzattól. Ennek ellenére
2020 első félévének végén már
húszmillió forint mínusznál
tartott a cég. Ez azonban nem
akadályozta meg a balliberális
többséget, hogy a koronavírus-
járvány első hullámát és a
2020. június közepén meg-
szűnt veszélyhelyzetet köve-
tően megemelje Szirtes Balázs
fizetését 500 ezerről 800 ezer
forintra. Az emelt fizetést rá-
adásul visszamenőlegesen ja-
nuár elsejétől kapta meg az új
vezető. A tavaly augusztus 27-i
közgyűlésen ezt Horváth Já-
cint (DK) azzal indokolta,
hogy „azokat az embereket,
akik tisztességesen dolgoznak
és teszik a dolgukat, munka-
helyet teremtenek, rendesen
meg kell fizetni ahhoz, hogy
itt maradjanak”. A kérdés már
csak az, hogy ha 2019 végén
Szirtes Balázs 500 ezer forin-
tért elvállalta a társaság ve-
zetését, akkor miért kellett fél
évvel később, a járvány okozta
válság idején hatvan százalék-
kal megemelni a fizetését?

Alig egy hónap múlva a
nagykanizsai közgyűlésen újra
a Kanizsa Rehab Nonprofit

Kft. volt a téma. Azok után
ugyanis, hogy a társaság év
közben harmincmillió forint
támogatást kapott az önkor-
mányzattól, és a város tízmil-
lió forintért vásárolt raktáron
levő, eladatlan maszkokat a
cégtől, Szirtes Balázs jelezte:
negyvenmillió forint folyó-
számlahitelre lenne szüksége
2020-ban és 2021-ben is. Az-
zal érvelt, hogy folyamatosan
újabb és újabb embereket vet-
tek fel, ezzel párhuzamosan
fejleszteni is kellett, de a meg-
termelt áru értékesítése ehhez
képest késik, likviditási gond-
jaik vannak. Ez azért is furcsa,
mert Szirtes azt is közölte:
2021-ben már nem lesznek
gondok a cégnél, mert ezeket
az állami bértámogatás meg-
oldja.

A kormánypárti képviselők
hiába figyelmeztették az ügy-
vezetőt: korántsem biztos,
hogy az állam ekkora, több
mint százszázalékos létszám-

Botrányos nyomásgyakorlás Nagykanizsán

bővülés esetén is oda tudja
adni a bértámogatást, Szirtes
és a baloldali többség hajtha-
tatlan maradt.

Végül azoknak lett igazuk,
akik óvatosságra intették az
ügyvezetőt, mert az állami bér-
támogatást nem Szirtes remé-
nyei szerint kapta meg a cég.
Az ügyvezető ezért január 27-
én levélben fordult Balogh
László kormánypárti polgár-
mesterhez, és húszmillió forint
előleget kért abból a 2021-es
támogatásból, amelyről még
döntés sem született, mert a
városnak még nincs elfogadott
költségvetése. Szirtes a levél-
ben már a polgármesterre pró-
bálta hárítani a felelősséget,
mondván, ha nem érkezik meg
az előleg, akkor személyi jel-
legű döntéseket kell hozni a
cégnél. Azt a városvezetés
nem tudja, hogy az ügyvezető
élt-e már a 2021-es, negyven-
milliós folyószámlahitel lehe-
tőségével.

A hírek szerint a szorult
helyzetből elbocsátásokkal me-
nekülhet a Kanizsa Rehab
Nonprofit Kft. vezetése, amely
több alkalmazottat kirúgott.
Csoportos létszámleépítésről
azonban egyelőre nincs hír.
Nagy kérdés, hogy a Szirtes-
féle vezetés úrrá tud-e lenni a
helyzeten, és a nehézségek
miatt visszaállítják-e az ügyve-
zető korábbi fizetését, amivel
milliókat tudnának spórolni.

Balogh László polgármes-
ter szerint Böröndi Ágnes az
elmúlt évek során bizonyította
szakmai elhivatottságát és rá-
termettségét, ezért úgy gondol-
ta, kellő tapasztalattal és tu-
dással tudná tovább folytatni a
munkáját.

– Sajnálatos, hogy a több-
ségi, baloldali ÉVE-frakció
döntéseit nem a szakmai érvek
befolyásolják, hanem a vélt
vagy valós politikai értékrend.

Ezt tükrözi a Kanizsa Re-
hab Nonprofit Kft. ügyveze-
tőjének elmúlt évben tapasz-
talható munkája is, amely a
nem megfelelően átgondolt üz-
letpolitikai döntések eredmé-
nyeként újabb likviditási ne-
hézségekbe sodorta a céget,
függetlenül attól, hogy az el-
múlt évben jelentős önkor-
mányzati támogatásban ré-
szesült. Az ebből adódó eset-
leges elbocsátásokat pedig ter-
mészetesen az én nyakamba
akarják varrni, áthárítva a fe-
lelősséget, úgy, ahogy ezt ed-
dig is tették – mondta a pol-
gármester.

Borsodi Attila
Magyar Nemzet

Balogh László polgármester szerint Böröndi Ágnes bizonyí-
totta szakmai elhivatottságát és rátermettségét.



A járványhelyzetből adódó
aktuális teendőkről lapunk dr.
Sifter Rózsa kormánymegbí-
zottat kérdezte.

Az oltási tervnek megfe-
lelően, ahogy az országban
mindenütt, úgy Zala megyében
is elsőként az egészségügyi
munkakörben dolgozók része-
sültek a koronavírus elleni

Rendkívül sok feladat hárult a kormányhivatalra

védőoltásban. Ezzel párhuza-
mosan – január 9-től kezdő-
dően – a zalai idősotthonok la-
kóinak és dolgozóinak oltása
is elindult, melynek keretében
először a letenyei székhelyű
Kolping Idősek Ápoló-Gon-
dozó Otthonát kereste fel a
kijelölt oltócsapat, és végezte
el a vakcinák beadását. A hó-
nap végéig a megyében mű-
ködő 63 bentlakásos szociális
intézmény valamennyi telep-
helyén megtörtént azon dol-
gozók és bentlakók immuni-
zálása, akik kérték az oltást.
Ez alól csak azon intézmények
képeztek kivételt, ahol a he-
lyileg kialakult járványhelyzet
ezt nem tette lehetővé. Dr.
Sifter Rózsa elmondta: az idős-
otthonok esetében a vakcinák
mielőbbi beadása azért volt
kiemelten fontos, mert az ott
élők egészségi állapotukból,
életkorukból adódóan a magas
kockázati csoportba tartoznak.

2021. február 4-én új sza-
kaszba lépett a védekezés az-
zal, hogy kezdetét vette az
oltásra regisztrált legidősebb
korosztály immunizálása is. A
legidősebb korosztály oltása
kétféle módon valósult meg. A
Zala megyében kijelölt 20
háziorvosi praxisban 10-10 re-
gisztrált idős személy Moder-
na vakcinában részesült, míg
az összes Zala megyei házi-
orvosi körzet mindegyike –
számszerűen 145 – további 6-6
idős embert az oltópontként
kijelölt kórházakba utalt be,
ahol az érintettek a Pfizer vak-
cináját kapták meg. A 60 éven
felüliek körében a védőoltások
beadásának további menetét az
országba érkező vakcina szál-
lítmányok határozzák meg. Bár

jelenleg kevés vakcina áll ren-
delkezésre, az Országos Oltási
Munkacsoport azt a fő célt tart-
ja szem előtt, hogy a meglévő
oltóanyagot a lehető leggyor-
sabban felhasználja, ezáltal
pedig minél többen legyenek
védettek a vírussal szemben –
hangsúlyozta dr. Sifter Rózsa.

*
Egyértelműen a védőoltás

fontosságában hisz a március-
ban 87. életévét betöltő Né-
meth János Kossuth- és Mun-
kácsy-díjas szobrász, keramikus
is. A tősgyökeres zalaegerszegi
művész most sem pihen, seré-
nyen dolgozik páterdombi mű-
termében. Mint mondja, sürgeti

az idő, hiszen a Göcseji úti te-
mető új ravatalozójához készíti
alkotását. Arra a kérdésre, hogy
beoltatja-e magát a koronavírus
ellen, határozott választ adott.

– Azzal, hogy elkezdtem az
új munkát, szinte karanténban
vagyok, hiszen ki sem mozdu-
lok a műteremből. Természete-
sen ennek ellenére beoltatom
magam, már regisztráltam is.
Felelőtlenség azt mondani, hogy
felesleges a védőoltás, hiszen
bizonyítottan védelmet nyújt.
Életünkben semmi sem új, hi-
szen korábban is voltak járvá-
nyok, s mindaddig, amíg nem
születtek hatékony védőoltások,
az emberiség sebezhető volt.

*
A koronavírus ellen haté-

konyan és biztonságosan csak

védőoltással lehet védekezni –
nyilatkozta korábban Merkely
Béla, a Semmelweis Egyetem
rektora. A professzor azt is
elmondta, mit jelent pontosan
az átoltottság, milyen a külön-
böző vakcinák hatékonysága,
valamint eloszlatta a védőoltás-
sal összefüggő aggodalmakat.

A koronavírus-járvány elle-
ni védettséget alapvetően két
módon tudjuk megszerezni. Az
egyik lehetőség az, ha átesünk
a betegségen. A másik módja,
ha valamilyen vakcina segítsé-
gével, azaz védőoltással a szer-
vezetünk megfelelő immunvá-
laszt tud generálni, és ezzel
egy esetleges fertőzés esetén
biztosítja a védelmet. Az első
lehetőségnek, az átfertőzött-
ségnek nagyon komoly ára
van, hiszen sok honfitársunk
súlyosan megbetegszik, sőt a
legrosszabb esetben halált is
okozhat a vírus. Ez jól látható
a naponta közölt adatokból.
Ezért egyértelműen kijelenthe-
tő, hogy hatékonyan és biz-
tonságosan csak oltással lehet
védekezni a koronavírus ellen
– mondta a szakember, aki
szerint az átoltottságra azért
van szükség, hogy a járványt
meg tudjuk állítani.

A szakember kitért rá: több-
féle technológiával készülnek
oltóanyagok és mindegyik ha-
tékony, megfelel a követelmé-
nyeknek. Közel százéves ha-
gyománya van a védőoltásnak,
és eddig a történelemben csak
biztonságos vakcinákat hasz-
náltak. A technikai fejlődés a
reakció gyorsaságát tudja javí-

tani. Az a cél, hogy ha kitör
egy világjárvány, akkor ne le-
gyen szükség évekre, vagy
akár csak egy évre, hanem hó-
napokon belül ki lehessen fej-
leszteni a hatékony védőoltást
a vírusfertőzés ellen. Merkely
Béla felhívta a figyelmet arra,
hogy minden vakcina haté-

kony, amelyet jelenleg a klini-
kai gyakorlatban használnak.

*
A magyar kormány ebben a

nehéz helyzetben sem engedte
el a magyar családok és vállal-
kozások kezét, sőt, újabb ele-
mekkel bővült mind a család-
védelmi, mind pedig a gazda-
ságvédelmi akcióterv. A Zala
Megyei Kormányhivatal a tá-
mogatásra jogosultak kérelmei-
nek befogadása, feldolgozása
révén nagy szerepet vállal eb-
ben a feladatban is – hangsú-
lyozta .dr. Sifter Rózsa

*
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 dol-
gozni akarnak, munkából akar-
nak megélni, és a magyar vál-
lalkozók már versenyképesek a
nyugatiakkal, a kormány pedig
a munkahelymegtartásra és a
beruházásokra összpontosító,
adócsökkentő gazdasági válság-
kezelést folytat. Megemlítette:
decemberben többen dolgoztak,
mint egy évvel korábban.

A központi adókból tavaly
432 milliárd forintot csökkentet-
tek, iparűzési adót is csökkentet-
tek, és 180 milliárd forint maradt
a vállalkozásoknál – ismertet-
te, megjegyezve: az iparűzési
adó mérsékléséből származó
pénzt nem a központi büdzsé-
be csoportosították át, hanem a
vállalkozásoknál lett több pénz.

Szólt a hiteltörlesztési mo-
ratóriumról is, amellyel 3000
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 – emlé-
keztetett, kiemelve, hogy a kor-
mány elindította a valaha volt
legnagyobb lakásfelújítási és
otthonteremtési programot is.

Dr. Sifter Rózsa

A védőoltás életet ment.

Németh János

Merkely Béla

Orbán Viktor

A cikk a Zala Megyei Kormányhivatal támogatásával jelenik meg.

32021. február 18. Zalatáj
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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.

(2008.05.29.)

(2008.06.12.)

(2008.07.10.)

• 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.

Felnőttképzési engedély: E/2020/000146

Elérhetőségek:

email.: titzala@t-online.hu

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

www.titzala.hu

Tehetségtelen…

Magyar gazdaság

Nosztalgia

– Harmadik ciklusomat töltöm a Parlamentben, de még
egyetlen korrupciós ügyem sem volt.
– Meg is látszik!...

Gyurcsány: – Hiába tűzöm, fércelem, ez egyre csak szakad,
szakad…

– Tudod, amikor a főnökség nagyon kibabrál velem, akkor
mindig a régen lejárt kollektív szerződésemet olvasgatom.



A koronavírus világjárvány okozta veszélyhelyzet óriási
kihívás elé állította a munkaadókat és munkavállalókat
egyaránt. 2020 tavaszán egy pillanat alatt kellett átszer-
vezni a megszokott munkarendeket, sokan home office-
ban, vagy csökkentett időkeretben tudtak csak dolgozni.

A Zalai innovatív foglalkoztatási paktum a válság idő-
szakában jól vizsgázott. Bár az év nagy részében szemé-
lyes ügyfélfogadásra nem volt lehetőség és egy ideig a
képzések is szüneteltetésre kerültek, a paktum 2020 ered-
ményeit a veszélyhelyzet időszakában is tudta biztosítani
a Konzorcium. 2020. december 31-ig 640 fő (321 nő és
319 férfi) került bevonásra a megyei paktumba, mely a
vállalt indikátorok 101,59 %-át teszi ki, ezáltal elmond-
hatjuk, hogy a 2021 szeptember végéig vállalt célszá-
mokat már túl is teljesítette a TOP program.

A bevonásra került ügyfelek legnagyobb hányadát az
inaktívak teszik ki (151 fő), ők azok, akik a programban
vonás előtt nem dolgoztak, illetve nem volt rendszeres
jövedelmet biztosító munkájuk, és nem is kerestek mun-
kát, vagy kerestek, de nem tudtak volna munkába állni. A
célcsoport ezen része jellemzően nem regisztrált állás-
kereső, de az aktivitás erősítésével és a munkaerő-piaci
tanácsadók által nyújtotta segítséggel a paktum esetükben
is hozzájárult a munkaerő-piaci beilleszkedéshez. Az in-
aktívak után legjelentősebb az 50 év feletti álláskeresők
(132 fő) és a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek
(86 fő) bevonása.

A paktum 2017-es indulása óta folyamatos igény mu-
tatkozik a munkáltatók részéről foglalkoztatási támo-
gatásokra, 2020. december 31-ig 299 ügyfél került elhe-
lyezésre támogatott foglalkoztatással. A bevontak több
mint 46%-a valamely elhelyezkedést segítő támogatás-
ban (bérköltség-, bértámogatás) részesült. Ezek a tá-
mogatási formák a továbbfoglalkoztatási kötelezettség
miatt hosszabb távon is növelik a megye foglalkozta-
tottsági szintjét, tartósan javítva Zala munkaerő-piaci
helyzetét.

A bértámogatás mellett népszerű támogatási forma volt
a célcsoport körében a vállalkozóvá válás támogatása, a
nagy érdeklődésre való tekintettel a tervezett 40 ügyfél
helyett 60 álláskereső indíthatott önálló vállalkozást.

A foglalkoztatási paktum segítséget nyújtott azoknak is,
akik új szakmát szerettek volna tanulni, 2020 végéig
összesen 112 ügyfél vett részt a Zala Megyei Kormány-
hivatal szervezésében valamilyen képzésben.

A Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány munka-
társai 195 ügyfelet részesítettek munkaerő-piaci tanács-
adásban, a találkozók alkalmával a mentorok az elsőd-
leges munkaerő-piacon történő elhelyezésre fektették a
hangsúlyt: segítséget nyújtottak többek között önéletrajz
elkészítésében, célállások felkutatásában, állásinterjúra
történő felkészülésben is.

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

PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA

Támogatás: 962,99 millió forint
Projektazonosító:

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

2020-ban is számíthattak az álláskeresők a megyei foglalkoztatási paktum támogatásaira

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.

52021. február 18. Zalatáj
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Ott hivalkodik az áruhá-
zak polcain, szemérmetlen
módon kínálja magát a
Negro.

Lehet, hogy nem sokáig,
legalábbis nem ezzel a névvel.
Mert ha Magyarországra is
begyűrűzik a Black Lives
Matter mozgalom elfajzott

hulláma, akkor annyi a Negro
nevezetű cukorkának.

Minimum a nevét veszíti
el, de lehet, hogy színt is kell
váltania.

Addig is szorgalmasan szo-
pogassuk. Ilyenkor, télvíz ide-
jén, torokfájás esetén tanácsos.

e.e.

A Negro is sorra kerül?

Mi lesz veled Negro?

Az egygyermekes, vala-
mint az egyszülős családok fo-
kozottabb támogatását köve-
telte az MSZP országgyűlési
képviselője.

Bangóné Borbély Ildikó az
MSZP Facebook-oldalán köz-
vetített online sajtótájékozta-
tón közölte, az önmagát csa-
ládbarátnak nevező mostani
kormány családok tízezreinek
nem ad érdemi segítséget a
gyermekneveléshez: az egygyer-
mekes családok és a gyerme-
keiket egyedül nevelők alig
számíthatnak segítségre.

Kifejtette: egy gyermek
után még most is 10 ezer forint
adókedvezmény jár, miközben
a családok helyzete az intéz-
kedés 2011-es bevezetése óta
romlott, különösen az elmúlt
egy évben a koronavírus-jár-
vány miatt kialakult gazdasági
válság miatt. A családi pótlék
2008 óta, 14 éve változatlan, egy
gyermek után 12 200 forint.

Elmondta azt is, hogy 2018-
ról 2019-re 21 százalékról 26
százalékra nőtt a szegények
aránya az egyszülős családok
között. Megjegyezte, ma Ma-
gyarországon 300 ezer egyszü-
lős család van, mintegy félmil-
lió gyermeket nevel egy szülő.

Az ellenzéki politikus úgy
összegzett, leszakadóban van-

Bangóné megint „szakért”
nak azok a családok, amelyek
nem férnek bele a Fidesz csa-
ládfogalmába; meg kell változ-
tatni a kormány családpoliti-
káját.

Bangóné Borbély Ildikó
azonnali intézkedéseket sür-
getett leginkább azon családok
érdekében, amelyeknek a jár-
vány okozta gazdasági válság
miatt az alapvető élelmiszerek
megvásárlása is gondot okoz.

Szorgalmazta az anyasági
támogatás radikális emelését,
az alanyi jogon járó családi
támogatások, a családi pótlék,
valamint a gyermekgondozást
segítő ellátás (gyes) és a gyer-
meknevelési támogatás (gyet)
megduplázását.

*  *  *
Nem ártana, ha Bangóné

Borbély Ildikó figyelmesen
elolvasná a következő sorokat.
A felsorolás nem lesz teljes
körű.

Először nézzük, hogy a
baloldali kormányok intézke-
dései hogyan érintették az egy-
szülősöket is, őket különösen
hátrányosan:

• Megszüntették a rend-
szeres gyermekvédelmi támo-
gatást.

• Megszüntették a 13. havi
családi pótlékot 2006-ban.

• A családi adókedvez-
mény igénybevételi lehetősé-
gét jelentősen leszűkítették
azzal, hogy csak az alacsony
keresetű, valamint a 3 vagy
többgyermekes családok ré-
szére engedélyezték (az egy-
és kétgyermekes családoknál
meg is szűnt).

• Ezen felül lecsökkentet-
ték a GYES időtartamát há-
romról két évre.

• A családi pótlék felső
életkori határát 20 évben
maximalizálták (23 helyett).

S most tekintsük át, hogy
miképpen alakultak a dolgok
családbarát kormányzás (va-
gyis 2010 óta) alatt:

• A gyermeküket egyedül
nevelő szülök a kétszülős
családok alapösszegéhez ké-
pest magasabb havi összegben
jogosultak családi pótlékra.

• 2014-től a családi ked-
vezmény a személyi jövede-
lemadó mellett a nyugdíj- és
egészségbiztosítási (2020. jú-
lius 1-től társadalombiztosítá-
si) járulékból is érvényesíthe-
tő, amely lehetőség az egyszü-
lős családok számára kiemelt
jelentőséggel bír.

• A rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezmény az egyszü-
lős családok esetében kedve-
zőbb feltételekkel jár, mint
kétszülős családok esetében,
ugyanis magasabb az a jöve-
delemplafon, ami alatt adható
a kedvezmény. 2018. január 1.
napjától az öregségi nyugdíj-
minimum 145%-ára emelke-
dett, így több rászoruló család
juthat hozzá a kedvezmény ke-
retében biztosított juttatásokhoz.
Az ingyenes illetve kedvezmé-
nyes intézményi gyermekétkezte-
tés biztosítása nagymértékben
csökkenti a rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményre jogo-
sult családok terheit, amelyen
túl a rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményre jogosul-
tak évente kétszer pénzbeli
támogatásban részesülnek.

• Ingyenes, illetve kedvez-
ményes intézményi gyermek-
étkeztetést vehetnek igénybe.

• 2017-től a bölcsődei, mini
bölcsődei felvétel során az
egyedülálló szülők gyermekeit
előnyben kell részesíteni, fel-
téve, ha a szülők igazolni tud-
ják, hogy munkaviszonyban
vagy munkavégzésre irányuló
jogviszonyban állnak.

• Az Egyedülálló Szülők
Klubja Alapítvány 500 millió
forintos állami támogatással
Egyszülős Központot hozott
létre Budapesten, amely 2018.
május 30-ával kezdte meg mű-
ködését, és sokrétű segítség-
nyújtással támogatja az egy-
szülős családokat:

o  tanácsadással,
o  jogsegélyszolgálattal,
o  mediációval,
o rendszeres programok szer-

vezésével,
o  táboroztatással.
• Az Erzsébet-táborokban

külön helyeket biztosítanak az
egyszülős családok gyermekei
részére.

• A Családvédelmi Akció-
terv legtöbb elemét igénybe
vehetik, így igényelhetik a
nagycsaládosok autóvásárlási
kedvezményét, a Családok
Otthonteremtési Kedvezmé-
nyét, a CSOK-kölcsönt, a falu-
si CSOK-ot és a négygyer-
mekes édesanyák személyi jö-
vedelemadó mentességét.

• Igénybe vehetik az ott-
honteremtési program minden
elemét, a csökkentett ÁFÁ-t,
az ÁFA visszatérítést, az ille-
tékmentességet, az otthonfel-
újítási támogatást és a hozzá
kapcsolódó kedvezményes köl-
csönt, valamint a többgenerá-
ciós otthonteremtési lehető-
séget.

Remélem, hogy Bangóné
Borbély Ildikót a szöveg ér-
telmezésében nem zavarja a j
és az betűk magyar he-ly
lyesírás szerinti alkalmazása.

E.E.

Bangóné Borbély Ildikó lendületben… Az ostobaság és a po-
fátlanság nem ismer határokat.

Fotó: MTI/Kovács AttilaFotó: MTI/Kovács Attila
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Idén több szempontból is változtak a pálinkafőzés szabá-
lyai. Míg a főzés adminisztrációs teendői szinte alig változtak,
a párlat-előállítás bizonyos mennyiségig adómentessé vált a
magánfőzőknek és a bérfőzőknek egyaránt.

A 2021-es változások nem befolyásolják a párlatkészítés két
eddig is megszokott módját, tehát pálinkát továbbra is magán-
főzéssel vagy bérfőzetéssel lehet előállítani. A magánfőző sze-
mélyes fogyasztásra maga állítja elő a párlatot saját gyümölcs-
ből, és legfeljebb 100 liter űrtartalmú, saját pálinkafőzőt hasz-
nálhat. Újdonság idén, hogy a magánfőzés adómentessé vált,
de a főzhető mennyiség – 86 liter – nem változott. Ez a
mennyiség, ahogyan korábban is, csak a magánfőző, családtag-
jai vagy vendégei által fogyasztható el, vagy kizárólag adó-
raktár részére értékesíthető.

Az adómentességgel megszűnik a párlatadójegy is. Mos-
tantól a magánfőzőnek a pálinkafőzés előtt a NAV J49-es
nyomtatványt kell elküldeni a NAV-hoz akár elektronikusan,
akár papíron. Meg kell adnia a nevét, a lakcímét, az adóazo-
nosító jelét, a főzni tervezett pálinka mennyiségét literben és
nyilatkoznia kell, hogy a magánfőzés feltételeinek megfelel. A
bejelentés alapján a NAV magánfőzöttpárlat-származási igazo-
lást készít, amit elküld a magánfőzőnek.

Ha valaki most kezdene otthoni főzésbe, vagy már főz, de
adatai megváltoztak, a magánfőzésre szolgáló desztillálóberen-
dezés megszerzését, valamint a változásokat 15 napon belül
kell bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóható-
sághoz. Az ellenőrzéseket az önkormányzati adóhatóság mun-
katársai végzik. Valótlan adatok megadása, vagy a főzés be-
jelentésének hiánya miatt a desztillálóberendezést és az azon
előállított párlatot le is foglalhatják.

A bérfőzetéssel szeszfőzdében előállított pálinka után a
bérfőzetőnek 2021-től évente 50 liter mennyiségig nem kell
adót fizetnie, az 50 litert meghaladó vagy a nem adóraktárnak
értékesítésre szánt mennyiségre az adó hektoliterenként 333
385 forint. Az 50 literes mennyiség alatt 43 hektoliterfok
alkoholterméket kell érteni, amely például 86 liter 50 térfogat-
százalék alkoholtartalmú párlatnak feleltethető meg.

A jövedéki ügyeket elektronikusan kell intézni. Ez alól
magánfőzőnél csak a bejelentési kötelezettség és a származás
igazolása, a kizárólag bérfőzést végző adóraktárnál pedig az
adóraktári nyilvántartás vezetése és adatszolgáltatása jelent
kivételt.

Forrás: NAV Zala Megyei Igazgatósága

Újra adómentes a pálinkafőzés

Az Országos Gyógyszeré-
szeti és Élelmezés-egészségügyi
Intézet (OGYÉI) szerint ismét
félrevezeti és veszélyezteti a
lakosságot füg-Hadházy Ákos
getlen országgyűlési képviselő
Facebook-bejegyzése az orosz
Szputnyik V vakcina engedé-
lyéről.

Hadházy Ákos minap a kö-
zösségi oldalán arról írt, hogy
a „magyar hatóság úgy adta ki
az orosz vakcinára az engedélyt,

A lóf…-szakértő a vakcinákhoz is ért
OGYÉI: Hadházy Ákos ismét félrevezeti és veszélyezteti a lakosságot

hogy az engedélyezéshez szük-
séges alapvető méréseket és
vizsgálatokat sem végezte el”.
A képviselő szerint ez az en-
gedélyben is „feketén-fehéren
le van írva”.

Az OGYÉI Kommuniká-
ciós és Koordinációs Főosztá-
lya az MTI-hez eljuttatott köz-
leményében úgy reagált: az
intézet munkatársait meg-
döbbenti a képviselő „lakos-
ságot félrevezető” bejegyzése.

Az ilyen „felelőtlen álhírek”
veszélyeztetik a védőoltási prog-
ram és a járvány elleni védeke-
zés sikerét, ezáltal az emberek
egészségét és életét – írták.

Hozzátették: Magyarorszá-
gon eddig is és ezután is csak
olyan vakcinák kerülhettek és
kerülhetnek forgalomba, ame-
lyek a magyar hatóságok vizs-
gálata alapján is hatásosak és
biztonságosak.

Kitértek arra: miután Had-
házy Ákos megkereste őket, az
intézet a lehető legrövidebb
időn belül eljuttatta neki a
„törvényesen átadható doku-
mentációt”. A képviselő azon-
ban – „nyilvánvaló hozzá nem
értéséből fakadóan” – a kö-
zösségi médiában „teljesen ha-
mis képet festett” az engedé-
lyezésről.

Az általa hiányolt vizsgála-
tokat – folytatták – az OGYÉI
a feltételes engedély megadása-
kor előírta, és ezt vizsgálja
minden gyártási tételen a Nem-
zeti Népegészségügyi Központ
(NNK).

„Tehát egyetlen magyar
embert sem olthatnak be a vak-
cinával, ha nem megfelelő a
laboratóriumi vizsgálat ered-
ménye” – szögezték le.

Megjegyezték: a napokban
egy rangos nemzetközi orvosi
szaklapban megjelent cikk is
arra utal, hogy az OGYÉI jó
döntést hozott, amikor feltéte-

lesen engedélyezte a Szputnyik
V vakcinát, mivel a legfrissebb
kutatások szerint a hatásossága
meghaladja a 91 százalékot.

Ezt támasztja alá a gyártó-
helyen végzett ellenőrzés és az
értékelés eredménye is – tették
hozzá.

Az OGYÉI a közleményben
arra kérte Hadházy Ákost, hogy
a „jövőben a saját állatorvosi
szakterületéhez tartozó témákat
kommentálja, és ne veszélyez-
tesse a magyar lakosság pan-
démiával szembeni védekezé-
sét azzal, hogy álhíreket
terjeszt”.

*  *  *

Az a helyzet, hogy Hadházy
Ákos állatorvosi szakterülete
napjainkban már csak a lónak
a f…ára korlátozódott, azzal
szinte azonosult, együvé vált.
Magyarán kiköpött olyan, mint
az említett nemiszerv.

A kiugrott állatorvos ma-
napság inkább az ország szar-
keverője, ál- és rémhírgyártója,
ügyeletes feljelentgetője szak-
mákban van jelen. Tevékeny-
ségétől sok embernek viszket a
tenyere, de nem szerzik meg
neki azt az örömet, hogy el-
csattanjon az az egyébként na-
gyon megérdemelt pofon.

Így aztán úgy marad kielé-
gülten ez a lóf…-szakértő,
mint az a csődör, aki nem jut
kancához.

E.E.

Lóf…-szakértőnk annyit talpalt feljelentésügyben, hogy még
a zoknija is kárát látta…

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Zalatáj

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

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A Zala Megyei Önkor-
mányzat vezetésével lét-
rejött konzorcium a Terü-
let- és Településfejlesztési
Operatív Program kereté-
ben meghirdetett TOP-
1.2.1-15 számú, Társadal-
mi és környezeti szem-
pontból fenntartható tu-
rizmusfejlesztés tárgyú
felhívásra, Zala Kétkeré-
ken – Kerékpárút-fejlesz-
tés Kerkateskánd, Lová-
szi, Tornyiszentmiklós te-
lepüléseken címmel tá-
mogatási kérelmet nyúj-
tott be, amelyet a támo-
gató a 2020. december 16-
án kelt döntése alapján
támogatásra érdemesnek
ítélt. A projektet megvaló-
sító konzorcium tagjai a
támogatási szerződéskö-
téshez szükséges feltéte-
leket teljesítették, és a tá-
mogatási szerződés 2021.
február 1-én hatályba
lépett.

A a tele-projekt célja
pülések közötti kerékpáros-
turisztikai útvonal kialakítá-
sa, melynek eredménye-
ként a helyi, térségi jelentő-
ségű, turisztikai vonzerőt
képező kulturális, épített,
természeti örökség turiszti-
kai hasznosításából eredő
gazdaság élénkítése, és a
foglalkoztatás növelése meg-
valósul. A fejlesztés megva-
lósításával nő és fejlődik a
kerékpárút-hálózatok hossza,
javul a kistérségi turisztikai
attrakciók kerékpárúton tör-
ténő elérhetősége.

A pályázattal megvaló-
suló fejlesztés lehetővé te-
szi a települések kerékpá-
ros összeköttetését más te-
lepülésekkel, ezáltal javul-

A ZALA KÉTKERÉKEN – KERÉKPÁRÚT-FEJLESZTÉS

KERKATESKÁND, LOVÁSZI, TORNYISZENTMIKLÓS TELEPÜLÉSEKEN

című, TOP-1.2.1-15-ZA2-2020-00006 azonosítószámú projekt indításáról

nak a kerékpáros turizmus
közlekedés feltételei és mi-
nősége. A tervezett szakasz
mellett lévő idegenforgalmi
látnivalók, turisztikai attrak-
ciók kerékpárosok számára
elérhetővé válnak. A projekt
megvalósításával a kerék-
pározás objektív feltételei-
nek javításával együtt nő a
térségbe látogató turisták
száma. A térségben a tu-
risták számának növekedé-
se az időtartam hosszab-
bodása hozzá járul költésük
növeléséhez (szállásigény,
étkezési igény, szerviz el-
látás, programokon való
részvétel).

A projekt konzorciumi
együttműködésben való-
sul meg, a konzorcium ve-
zetője a Zala Megyei Ön-
kormányzat. A konzorcium
további tagjai: Kerkates-
kánd Község Önkormány-
zata, Lovászi Község Ön-
kormányzata, Tornyiszent-
miklós Község Önkor-
mányzata Zala Me-és a
gyei Területfejlesztési Ügy-
nökség Közhasznú Non-
profit Kft..

A 669.999.997,- Ft tá-
mogatás 2022.segítségével
október 2-ig valósulnak
meg a kerékpárosbarát fej-
lesztések a konzorciumban
résztvevő településeken.

A projekt keretében új
kerékpárút kiépítésére kerül
sor összesen 3,12 km
hosszon.

A tervezési terület Ker-
kateskánd, Lovászi és Tor-
nyiszentmiklós községek
közigazgatási területeit érin-
tik, a településeket össze-
kötő kerékpárutak kerülnek
megvalósításra a projekt
keretében. A tervezendő
műszaki megoldások a kö-
vetkezők az egyes szaka-
szokon: az első szakaszon
a 7538 jelű összekötőút
mellett Kerkateskánd és Lo-
vászi között kétirányú ke-
rékpárút kerül kialakításra
1450 m hosszon 2x1 hala-
dósávval. A második sza-
kasz a 7538 jelű összekö-
tőút mellett Lovászi és Tor-
nyiszentmiklós között kerül
kialakításra, amely szintén
kétirányú kerékpárút 2x1
haladósávval, teljes hossza
1670m. A fejlesztendő ke-
rékpáros létesítmények
hossza összesen: 3120 m.

A megvalósított kerék-
párosbarát fejlesztés ered-
ményeként a települések
között olyan kerékpáros út-
vonal létesül, amely a tele-
pülések között megszakítás
nélküli, folytatólagos kerék-
párforgalmi hálózatot, útvo-
nalat alakít ki azáltal, hogy
a tervezési szakasz eleje
csatlakozik a „Zala Kétkeré-
ken - Kerékpárút-fejlesztés

Lenti, Kerkateskánd, Szé-
csisziget, Csömödér telepü-
léseken” című, TOP-1.2.1-
15-ZA1-2016-00004 azono-
sítószámú projekt kereté-
ben megépített kerékpárút-
hoz, a tervezési szakasz
vége pedig kapcsolódik Tor-
nyiszentmiklóson a meglé-
vő Kossuth Lajos utcai ke-
rékpárúthoz. A csatlakozási
pontok kiépítésével Lenti
város közvetlenül elérhető-
vé válik a településekről.

A kivitelezést követően a
marketingstratégia kereté-
ben megvalósítandó ren-
dezvények lebonyolítására
kerül sor.

A projekt a Széchenyi
2020 program keretében va-
lósult meg. A 669.999.997,- Ft
európai uniós támogatás
segítségével valósult meg.

A projekt címe: Zala
Kétkeréken – Kerékpárút-
fejlesztés Kerkateskánd,
Lovászi, Tornyiszentmiklós
településeken

A pályázat azonosító-
száma: TOP-1.2.1-15-ZA2-
2020-00006

A támogatott összeg:
669.999.997,- Ft

A támogatás intenzitá-
sa: 100%

„A projektről bővebb in-
formációt a www.zala.hu ol-
dalon olvashatnak.”

További információ kér-
hető:

Pál-Harmath Judit
sajtóreferens
Elérhetőség:
harmath.judit@zalamegye.hu
92/500-720

Dr. Pál Attila, a Zala Megyei
Közgyűlés elnöke
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Január 29-én, pénteken lep-
lezték le a névadó Ostoros
Károly emléktábláját a fel-
újított munkacsarnoknál Zala-
egerszegen.

Az 1976 január 28-án átadott
csarnokban emlékezetes mér-
kőzéseket vívott egykor a ZTE
férfi és női élvonalbeli kosár-

Emléktábla a felújított Ostoros-csarnokon
labda-csapata, vagy éppen a klub
NB I-es férfi röplabda együttese.

Az idő vasfoga nem kí-
mélte a munkacsarnokot, ami
mostanra megszépült, így kor-
szerű körülmények között ver-
senyezhetnek, edzhetnek a vá-
ros sportolói.

(e)

Az emléktáblát Ostoros Károly leánya és Balaicz Zoltán pol-
gármester leplezte le.

A felújított csarnok kívülről…

… és belülről.

A koronavírus járvány kö-
vetkeztében a 478/2020.(XI.3.)
számú Kormány rendelettel
kihirdetett veszélyhelyzetben
képviselő-testületi és bizottsá-
gi ülések megtartására nin-
csen lehetőség, a katasztrófa-
védelemről és a hozzá kap-
csolódó egyes törvények mó-
dosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46.§ (4)
bekezdése alapján a közgyű-
lés feladat-és hatáskörét a
közgyűlés elnöke gyakorolja.
A megyei közgyűlés 2021. ja-
nuár 28-i ülésének megtartá-
sára ezért nem kerülhetett sor.

A Zala Megyei Közgyűlés
képviselői és nem képviselő
bizottsági tagjai részére az
előterjesztések a Szervezeti és
Működési Szabályzatban fog-
laltak alapján megküldésre
kerültek. A korábbi gyakorlat-
nak megfelelően az előter-
jesztésekkel kapcsolatban a
képviselők a közgyűlés elnö-
kének küldhették meg észre-
vételeiket, esetleges módosító
indítványaikat.

Nyolc előterjesztés került
összeállításra, amelyek tekin-
tetében , a köz-dr. Pál Attila
gyűlés elnöke meghozta dön-
tését. Összeállításra került az
elnöki beszámoló; az elnök

Elnöki döntések a megyeházán
módosította az önkormányzat
2020. évi költségvetését,
amelynek főösszege a legutób-
bi módosítás óta 14.700 eFt-
tal emelkedett, így 1.082.033 e Ft-
ra változott. Elfogadásra ke-
rült az önkormányzat 2021.
évi költségvetése 873.307 eFt
főösszeggel, emellett határo-
zat született arról, hogy az ön-
kormányzatnak a 2022-2024.
évekre adósságot keletkeztető
ügyleteiből várhatóan nem
ered fizetési kötelezettsége.

A továbbiakban elfogadás-
ra került a Zala Megyei Terü-
letfejlesztési Ügynökség Köz-
hasznú Nonprofit Kft. 2021.
évi üzleti terve, és a jelenleg
futó foglalkoztatási paktum
projekt folytatását célzó tá-
mogatási igény benyújtására
vonatkozó felhatalmazás.

Ezt követően az önkor-
mányzat 2021. évi összesített
közbeszerzési tervének elfo-
gadására került sor, eleget té-
ve a vonatkozó jogszabályi
előírásnak, végül a közgyűlés
elnöke elfogadta dr. Mester
László megyei főjegyző tájé-
koztatóját a Zala Megyei Ön-
kormányzati Hivatal előző évi
tevékenységéről, elvégzett fel-
adatairól. (Forrás: Zala Me-
gyei Közgyűlés)

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090

• • • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás Értékesítés

A főzési díj bruttó 1000 Ft/l

Nálam az 40-50 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 40 éves tapasztalata!

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

T  U  S  K  Ó  M  A  R  Á  S

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

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

Elérhetõségeink:

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu


