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A jelenkor hősei 1848/49 örökösei

Fotó: MTI/Varga György
A Kanizsai Dorottya Kórház 130 méter hosszú, szalagokkal
nemzeti színűre feldíszített kerítésének részlete Nagykanizsán
2021. március 15-én. A szervezők a 1848/49-es hősök és azok
előtt tisztelegnek, akik az egészségügyben végzik munkájukat.

A mostani, rendhagyó körülmények ellenére is „lélekben
együtt emlékezve”, levélben köszöntötte a világ magyarságát
Orbán Viktor „a magyar szabadság születésének napján”.
„Tisztelt Honfitársaim! Minden évben ezen a napon pirosfehér-zöld kokárdák nyílnak szerte mindenhol, ahol magyarok
élnek. Hirdetik, hogy büszkén és emelt fővel emlékezünk hőseinkre, akik 1848 tavaszán meggyújtották a magyar szabadság

lángját, amely azóta is beragyogja Európát, hiszen nemzedékről
nemzedékre magyarok milliói táplálják a Kárpátokon innen és
túl” – kezdte írását Orbán Viktor.
Úgy fogalmazott: „Mi, magyarok a ránk törő ellenséges hatalmak szorításában, csatamezőkön harcolva és hőseink vesztőhelyein emlékezve sajátítottuk el azt, amit a szabadságról tudunk. Megtanultuk, hogy a szabadság nem egy ideológia, hanem
vérrel szerzett jogunk, hogy használjuk nyelvünket, ápoljuk
kivételes örökségünket, és a saját észjárásunk szerint rendezzük
be életünket.”
A miniszterelnök szerint a 173 évvel ezelőtt történt események „ma azt üzenik nekünk, hogy közös sorsunk jobbra fordítása mindig azok kezében van, akik tudnak, akarnak és mernek
is tenni a magyar nemzet felemeléséért. Ezzel a hittel és bátorsággal kell helytállnunk most is, amikor egy láthatatlan ellenség
támadásának megújuló hullámaival harcolunk” – írta.
Orbán Viktor kiemelte: a '48-as honvédek mai örökösei orvosok, ápolók, tudósok, rendvédelmi dolgozók, a fertőzés veszélye
ellenére is mindennap munkába járó és hivatásukban helyt álló
emberek tíz- és százezrei. Harcosok, akik fáradhatatlanul küzdik
végig ezt a hosszú hadjáratot, hogy visszakaphassuk az életünket, és a vírus elvonulta után a velünk élő többi néppel együtt építsük tovább minden magyar közös otthonát, a Kárpát-medencét.
„Engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem Önöket a magyar szabadság születésének napján, remélve, hogy a mostani,
rendhagyó körülmények ellenére is lélekben együtt emlékezhetünk. Magyarország mindenek előtt, a Jóisten mindannyiunk
fölött! Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!”

Az aljasságnak nincs határa, csak mélysége
A Kanizsa Médiaház és a „korrekt” tájékoztatás
Nagy indulatokat gerjeszt
Nagykanizsán a baloldali
többségű képviselő-testület által kinevezett Tar Mihály ügyvezető irányította Kanizsa Médiaház Kft. tevékenysége.
A Fidesz-MPSZ Nagykanizsa önkormányzati frakciója március 11-én sajtóközleményben tiltakozott a Kanizsa
Médiaház legutóbbi akciója
miatt. A sajtóközleményt változtatás nélkül közöljük:
„Tar Mihály a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft ügyvezetőjének kinevezése óta méltatlan munkája az elmúlt napokban a vállalható színvonal alá
zuhant. Az elmúlt időszakban
több, a baloldalhoz köthető internetes közösségi oldal méltatlan, személyeskedő, nem

közszereplő hivatali és politikai munkatársak elleni gyalázkodásba és lejáratásba kezdett, mely már a becsületsértés kategóriáját súrolja. Bízunk
benne, hogy az álprofilokon
szerkesztett oldalak kezelői
között Tar Mihály, a városi cég
ügyvezetőjeként és más minőségben sem szerepel, bár néhány tartalom fogalmazásbeli
hasonlósága és a benne rejlő
helyesírási hibák ezzel kapcsolatban meglepő következtetések levonására is lehetőséget
adnak. Annál is inkább, hisz a
napokban egy névtelen, impresszum nélküli oldal irományát – a baloldal Bajnai Gordonék csapata által működtetett lejárató oldalának közvetítésével – közölte a Kanizsa

Újság a város által fizetett
online felületén. A dolog pikantériája, hogy Tar Mihály
maga is az egykori kormányfő
pártjának választási szövetsé-

geseként lett ismert. Felhívjuk
Tar Mihály ügyvezető úr figyelmét, hogy ami a kanizsai
polgárok, adófizetők véleményét
(Folytatás a 8. oldalon)

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

A személyi sérülések szakértője. Tel.: 06-70/367-6559
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Nem emelkednek a térítési és egyéb díjak Zalaegerszegen
Eredetileg március 11-én tartottuk volna a soron következő
képviselő-testületi ülésünket, azonban a járványügyi veszélyhelyzet miatti különleges jogrend ideje alatt sem az önkormányzati
bizottságok, sem pedig a közgyűlés nem ülésezhetnek. A
testületek jogköreit a polgármester gyakorolja, aki kihirdetheti a
határozatokat és a rendeleteket, valamint azok módosításait.
Ugyanakkor Zalaegerszegen mindig is fontosnak tartottuk
egymás tiszteletét, ezért amellett, hogy részletesen tájékoztatom
írásban a kormánypárti és ellenzéki frakcióvezetőket, képviselőket a járványügyi védekezés lépéseiről, a bizottságok és a közgyűlés helyett meghozott döntések előtt egyeztetést folytattam a
frakciókkal. Március 9-re összehívtam a Tulajdonosi Tanácsadó
Testületet, valamint a Frakcióvezetői Értekezletet, ahol a kormánypárti és ellenzéki képviselőkkel áttekintettük valamennyi
előterjesztést.
A döntésekről a veszélyhelyzetre való tekintettel most is csak
egy virtuális ZEGINFO-val számolok be.
Elfogadtuk a hivatal beszámolóját a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.
Döntöttünk arról, hogy sem a Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődékben, sem pedig a Zalaegerszegi Gondozási Központ intézményeiben nem emelkedik 2021-ben a térítési díj összege. Arról
már korábban beszámoltam, hogy ugyancsak nem emelkedik az
önkormányzati bérlakások lakbére. 2021-ben sem a vásárokon és
piacokon alkalmazott területhasználati díj, sem a helybiztosítási
díj, sem a helypénz, sem az óvadék mértéke, sem a nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérleti díja nem emelkedik. A köztemetőkkel és a temetkezéssel kapcsolatos díjak 2021-ben nem
változnak. A parkolási díjak és a bérletek ára 2021-ben szintén
nem emelkedik.
Az elmúlt 10 évben ötödére csökkent a temetési segélyt
igénybe vevők aránya. Ugyanakkor sajnos még mindig van
néhány polgártársunk, akiket hozzátartozójuk elhalálozása kapcsán segíteni kell, ezért a temetési segély maximálisan adható
összegét a 2020-as 71.250 forintról 2021-ben 85.500 forintra
emeltük.
Városunk legjelentősebb kitüntetéseinek megítélési és kiadási protokollját rendeletek szabályozzák. Évente adható egy díszpolgári cím (a Város Napján), 2 Pro Urbe Zalaegerszeg kitüntetés (a Város Napján), 2 Innovációs Díj (a januári évindító rendezvényen), illetve 10 Zalaegerszegért Díj (a decemberi évzáró
rendezvényen). Vannak azonban olyan elismerések is, melyekkel
egy-egy jeles nap alkalmából ismerjük el például a pedagógusokat, sportolókat, egészségügyi és szociális dolgozókat, stb.
Ezek átadásának módja eddig mindig változó volt, ezért úgy
gondoltuk, hogy egységes rendeletben szabályozzuk. A Polgármesteri Elismerő Okleveleket az alábbiak szerint adjuk majd át:
– Sport Mecénása Díj, Év Sportolója elismerések: január 20-án,
vagy az ahhoz legközelebb eső hétköznapon (Szent Sebestyén, a
sportolók védőszentjének napja)
– Kultúra Mecénása Díj, közművelődési és közgyűjteményi
dolgozók elismerése: január 22-én, vagy az ahhoz legközelebb
eső hétköznapon (Magyar Kultúra Napja)
– Óvodai dolgozók, tanítók és tanárok elismerése: Pedagógus
Nap
– Egészségügyi dolgozók elismerése: Magyar Egészségügy
Napja
– Szociális dolgozók elismerése: Szociális Munka Napja
– Bölcsődei dolgozók elismerése: Bölcsődék Napja
A parlament által 2020-ban elfogadott törvény kimondja az
avar és a kerti hulladék égetésének tilalmát a levegő minőségének javítása érdekében. Emellett már korábban határoztunk
arról, hogy a családok nyugodt pihenését és kikapcsolódását elősegítendő ezentúl vasárnaponként, újév napján, nagypénteken,
húsvéthétfőn, pünkösdhétfőn, mindenszentek napján és karácsonykor is tilos lesz jelentős zajjal járó munkák (pl. fűnyírás,
fúrás, stb.) végzése. A szigorodó jogszabályi megfelelés érdekében, a levegőterhelés további csökkentésére és a környezet-

Balaicz Zoltán polgármester ezúttal is részletes tájékoztatást
adott a döntésekről.

tudatos gondolkodás elősegítésére elengedhetetlen a lakosságnál
keletkező zöldhulladékok begyűjtése, ezért az alábbi lehetőségeket biztosítjuk:
– Őszi ingyenes lombgyűjtő akció.
– Egy darab ingyenes hulladékgyűjtő edény biztosítása a
családi házas övezetekben, melyet a közszolgáltató áprilistól
novemberig hetente, egyébként kéthetente ingyenese ürít. Az
ingyenes ürítés kiterjed az ingatlantulajdonosok által beszerzett
és rendeltetésszerűen használt zöldhulladék gyűjtő edényekre is.
– Hulladékudvar igénybe vételének lehetősége, hiszen bármely zalaegerszegi lakos beszállíthat évente lakóingatlanonként
5 köbméter zöldhulladékot és 5 köbméter fa hulladékot, melyeket szintén ingyenesen vesznek át a hulladékudvarban.
– Komposztáló edények kedvező áron való megvásárlásának
lehetősége.
Az őszi időszakban főleg lombhulladék keletkezik, tavasszal
pedig inkább fás szárú zöldhulladék, melynek jogszerű kezelése
problémát jelent a lakosságnak. Ezért úgy döntöttünk, hogy ne
csak az őszi időszakban legyen biztosított az ingyenes alkalomszerű lakossági zöldhulladék begyűjtés.
Önkormányzatunk szociális alapon biztosítja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjat, melynek pályázati és elbírálási
szabályzatát elfogadtuk.
Ismét új közterületekkel gazdagodott a város, a helyi lakók
kérésére az eddig csak helyrajzi számmal szereplő utak neveket
kaptak, így van már a páterdombi városrészben Sirály utca, a
csácsi városrészben pedig almás utca is.
Állami pályázat jelent meg belterületi utak, járdák, hidak felújítására 50 százalékos támogatási intenzitással. Úgy döntöttünk,
hogy pályázatot nyújtunk be a kertvárosi városrész egyik legforgalmasabb, a Köztársaság útja végén található 314 méter
hosszúságú járdaszakasz felújítására, melynek költsége 20 millió
Ft, így 10 millió Ft-ra pályázunk, 10 millió Ft-ot pedig önerőből
biztosítunk. Bízunk benne, hogy sikeres lesz a pályázatunk!
Elfogadtuk a Kontakt Nonprofit Kft. 2020. évi támogatott
munkaerő-kölcsönzési tevékenységéről való beszámolót. A cég
2020-ban 42 munkavállalót kölcsönzött 13 vállalkozáshoz, így
segítve a nehezebb élethelyzetben lévő polgáraink munkaerőpiacra segítését.
Elfogadtuk a Zalaegerszeg Környezetvédelmi Programjának
végrehajtásáról szóló beszámolót, valamint jóváhagytuk a 2021-es
cselekvési tervet. A dokumentumok a város honlapján is
megtekinthetők.
Vigyázzunk egymásra!
Zalaegerszeg, 2021. március 11.
Balaicz Zoltán
polgármester

2021. március 18.
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Megújul és bővül a Szent Család Óvoda Egerszegen
A nemzet megerősítése a családokon keresztül valósul meg
A 2010-es kormányváltáskor az egyik legfontosabb cél a
nemzet megerősítése volt, ami
a családokon keresztül valósult
meg, elsősorban a családtámogatások és a munkahelyek
megerősítése révén – jelentette
ki a Miniszterelnökség egyházi
és nemzetiségi kapcsolatokért
felelős államtitkára március
ötödikén Zalaegerszegen.
Soltész Miklós a mintegy
800 millió forintból megújuló
és bővülő egyházi fenntartású
Szent Család Óvoda alapkőletételi ünnepségén beszélt arról,
hogy a kormány az eltelt
tizenegy évben több tucatnyi
lépéssel segítette a családokat,
a házasulókat, a gyermekvállalást.
Ebben az időszakban több
mint 80 százalékkal nőtt a
házasságok száma, illetve felére csökkent az abortuszoké –
fűzte hozzá az államtitkár.
Úgy fogalmazott: teljesen
természetes, és az is kell, hogy
maradjon, hogy egy családban
egy apa és egy anya kapcsolatából születik a gyerek. Az
államtitkár sajnálatosnak nevezte, hogy erről ma viták
vannak.
Kifejtette, hogy a kormány
az elmúlt években támogatta

az önkormányzati óvodák és
bölcsődék építését, bővítését,
és ugyanúgy támogatást nyújtott az egyházi fenntartású intézmények fejlesztéseihez. A
zalaegerszegi Szent Család
Óvodával kapcsolatban megjegyezte: hármas összefogással, a város, a katolikus egyház
és a kormány együttműködésével valósulhat meg a beruházás.
Soltész Miklós arra is kitért, hogy a kisgyerekek a
járványügyi helyzet miatt a
következő néhány hétben nem
mehetnek óvodába és iskolába,
ami nehéz döntés, de mindannyiunk érdeke. A szülők és a
pedagógusok kitartását és megértését kérte az egészség megőrzése és a betegek védelme
érdekében.
Vigh László (Fidesz) országgyűlési képviselő is azt hangsúlyozta, hogy a gyermek egy
férfi és egy nő kapcsolatából
születik, és minden megfogant
embernek joga van az élethez.
Egyben országosan is jó példának nevezte Zalaegerszeget,
ahol sorra valósulnak meg
gyermekintézményi beruházások.
Balaicz Zoltán (FideszKDNP) polgármester elmondta: több mint 800 millió fo-

Vigh László, Soltész Miklós és Balaicz Zoltán a zalaegerszegi
Szent Család Óvoda alapkőletételi ünnepségén.

Fotók: MTI/Varga György
A zalaegerszegi Szent Család Óvoda építési területe az alapkőletétel napján, 2021. március 5-én.

rintból 2022 őszére egy 1100
négyzetméteres, kétszintes új
óvoda épül. Az öt csoportszoba mindegyikében öltözőt
és mosdót is kialakítanak, az
újonnan kialakítandó kápolna
és tornaterem egybenyitásával pedig közösségi eseményeknek is helyet tudnak adni.

Kovácsné Ujj Andrea, az
óvoda vezetője arról tett említést, hogy az intézmény 1997ben nyitotta meg a kapuit,
majd 2011-ben került egyházi
fenntartásba, a Szombathelyi
Egyházmegyéhez tartozva. Az
induláskor 43 gyermeket nevelő óvodába ma már 105 kisgyerek jár. (Forrás: MTI)

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
mellékállású tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu
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* Múltidézés Flam rajzaival

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

Dodó és Brumi a Mókusban

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

– Hallottad? Ez a Gyurcsány meg ingyenes ivóvízzel kampányolt május elsején. Ezek szerint csak egy bizonyos réteget akarna helyzetbe hozni!...
(2015.05.21.)

Felfutó ingatlanpiac

• 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

Felnőttképzési engedély: E/2020/000146
Elérhetőségek:
email.: titzala@t-online.hu
Telefon: 30-429-0057 / 30-477-6070

www.titzala.hu

– Huszonnyolc milla a vége, és akkor a hajnali fülemüle
énekét még nem is számoltam!
(2015.05.21.)

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

Kihalt utca

www.zalatajkiado.hu
– Mióta behúzattuk a széles sávú internetet, a vénasszonyok
sem ülnek ki a kispadra, hanem a Facebookon csetelnek
egymással…
(2015.05.21.)

* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, Flamot,
vagyis Farkas Lászlót. Végső búcsút azonban nem veszünk
tőle, hiszen egyéniségére, bölcsességére, atyai barátságára
mindig emlékezni fogunk. Arról nem is beszélve, hogy rajzai,
írásai itt vannak velünk.
Karikatúrái segítségével a Zalatáj nyomtatott számaiban a
múltba tekintünk. A válogatás az adott korba repíti vissza
olvasóinkat, s bennünk is felidézi a Flammal együtt töltött
éveket.

2021. március 18.
HIRDETÉS

Zalatáj
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A város szeretné visszavásárolni
Miért késik a Batthyány utcai építkezés Zalaszentgróton?
Zalaszentgrót Város Önkormányzata 2018-ban pályáztatás útján 6,55 millió forintért
értékesítette a Batthyány utca
8-10 szám alatti ingatlanokat.
Az önkormányzat „az értékesítésre szánt területen a történelmi városszerkezetbe illeszkedő, kisvárosi hangulatot, a
környező beépítés visszafogottságát megtartó, minőségi
anyagokat alkalmazó fejlesztés
megvalósítását követelte meg,
amelyet a Két Tarbuza Kft.,
mint az eredményes pályázati
eljárás nyertes ajánlattevője
kötelezettségként vállalt. A szerződés a fentieken túl további
kötelezettséget támasztott a
vevővel szemben, köztük kötbérfizetési kötelezettség mellett a pályázati ajánlatához
csatolt projektütemterv alapján
három
ingatlanfejlesztéssel
kapcsolatos határidőt határozott meg. Ezek az alábbiak:
– szerkezetépítési munkálatok megvalósítás határideje:
2020. január 31.
– szakipari munkák megvalósításának, valamint a garázsok és parkolók kialakításának határideje: 2021. június 30.
– külső járulékos munkák
megvalósításának, a társasház
külső környezete kialakításának határideje: 2021. június 30.”
A Két Tarbuza Kft. 2020
január 13-án kelt levelében a
határidők módosítását kérte. A
képviselő-testület megtárgyalta a kérést, s a következő határozatot hozta:
„Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező, Két-Tarbuza Kft. által

2020. január 13-án benyújtott
kérelemben foglalt indokokat
elfogadja, és a Zalaszentgrót
Város Önkormányzata és a
Két-Tarbuza Kft. között 2018.
május 7-én megkötött ingatlan
adásvételi szerződésben szereplő ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos, alábbi építési határidők módosításához elvi egyetértését adja az alábbiak szerint:
– az ingatlanfejlesztési projekt építési munkálatainak
megkezdéséhez az e-építési
napló megnyitásának és a
munkaterületen építési munkák tényleges megkezdésének
határideje 2020.06.30.
– szerkezetépítési munkálatok megvalósítás határideje
2022.01.31.
– szakipari munkák megvalósításának, valamint a garázsok és parkolók kialakításának határideje 2023.06.30.
– külső járulékos munkák
megvalósításának, a társasház
külső környezete kialakításának határideje 2023.06.30.
Zalaszentgrót Város Önkormányzat Képviselő-testületének kiemelt érdeke fűződik a
Két Tarbuza Kft. által, önkormányzattól megvásárolt területeken a kiírt pályázat alapján
vállalt városfejlesztési projekt
megvalósulásához, melynek érdekében 2020. március 31-ig
megkötendő megállapodás módosításában rögzíteni kívánja a
kiegészített és módosított részteljesítési feladatokon és határidőkön túl az új, jóváhagyott időtartamra vonatkozóan
elkészített projektütemterv szerinti építési munkálatok folyamatos elvégzését és a műszaki-technológiai indokkal nem

Fotó: Zalatáj
Foghíjas a Batthyány utca Szentgróton.

Fotó: Zalatáj
Vajon mikor kezdődik az építkezés?

igazolt késedelmes teljesítéshez fűződő garanciákat és a
szerződés teljesítését erősítő
biztosítékokat.
Zalaszentgrót Város Önkormányzat Képviselő-testülete
fenntartja azon jogát, hogy a
megállapodás módosítás 2020.
március 31-ig történő aláírásának elmaradása esetén az
eredeti szerződésben foglalt, a
Két-Tarbuza Kft.-t terhelő
kötelezettségek teljesítését és
biztosítékok érvényesítését tekinti irányadónak.”
A határidő módosítást a testület elfogadta, ám ezt követően sem haladt normális mederben a beruházás, hiszen az
előírt következmények közül
többet nem teljesített a Két
Tarbuza Kft., az önkormányzat
szerint nem tanúsított együttműködést, s a határidőket sem
tartotta be. Ezért Zalaszentgrót
Város Önkormányzata polgármestere – a járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel
– 2021. február 15-én döntött a
következő módon:
„Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében
eljárva a polgármester – a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm.
rendeletének 1. §-a alapján kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján,
Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tagjainak írásbeli véleményére figyelemmel – úgy dönt,
hogy Zalaszentgrót Város Önkormányzata és a Két Tarbuza
Kft. között 2018. május 7-én

megkötött ingatlan adásvételi
szerződésben kikötött visszavásárlási jogot a határozat
meghozatalának napjával gyakorolja a következő feltételekkel:
– a visszavásárlási ár az
ingatlan adásvételi szerződésben kikötött eredeti vételár,
– az önkormányzat érvényesíti az ingatlan adásvételi szerződésben kikötött késedelmi és meghiúsulási kötbért,
– a Két Tarbuza Kft. által
érvényesíteni kívánt, megvalósított műszaki tartalomnak az
írásban többször megkért,
azonban számlákon kívül megfelelő iratokkal tényszerűen és
hitelt érdemlő módon nem igazolt költségei megfinanszírozását elutasítja.
Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a visszavásárlási jog gyakorlásához a 2.000.000 Ft fedezetet a 2021. évi költségvetésében biztosít.
Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza Baracskai József polgármestert a további
intézkedések megtételére, eljárások megindítására.
Felelős: Baracskai József
polgármester
Határidő: 2021. május 31.”
Természetesen megkerestük a Két Tarbuza Kft. képviselőjét, Tarbuza Attilát, aki ígéretet tett arra, hogy a Szentgrót
és Vidéke következő számában
részletesen kifejti véleményét
az üggyel kapcsolatban.
z.t.
(Forrás: Indoklás Zalaszentgrót Város Önkormányzata Polgármesterének 2021. február
15-re tervezett döntéséhez)
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Czeglédyék a zalaszentgróti önkormányzatnak is dolgoznak
Egy hivatalos levelezés tanúsága szerint a zalaszentgróti
önkormányzat is ellátta megbízással a Czeglédy Ügyvédi Irodát. Éppen abban az ügyben,
ami a Batthyány utca 8-10.
számú ingatlan visszavásárlásával kapcsolatos.
Úgy tűnik, Gyurcsány Ferenc DK-elnök ügyvédje –
akinek működését 2020 október 21-től a Vas Megyei Ügyvédi Kamara felfüggesztette –
nem csak az ellenzéki fővárosi
kerületi önkormányzatoktól
kap jól fizető megbízásokat, hanem most már vidéken is.
Nincs abban semmi meglepő, hogy Zalaszentgrót is
Czeglédy Csaba „térképére”
került, hiszen a zalai kisváros
köztudottan a Demokratikus
Koalíció egyik bázisa.

Jó lenne tudni, miképpen
vélekednek a zalaszentgróti
polgárok arról, hogy a város
önkormányzata egy korábban
már adócsalásért, magánokirat-hamisításért és a számviteli fegyelem megsértéséért
(Forrás: Index, 2020. 10. 22.)
elítélt ügyvéd irodájával van
üzleti kapcsolatban. Aki és
társai ellen egyébként jelenleg
különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás büntette és más bűncselekmények miatt folyik eljárás.
A vád szerint 6,215 milliárd
forint vagyoni hátrányt okoztak az állami költségvetésnek.
Az említett Batthyány utcai ingatlanfejlesztés ügyében
egyébként Czeglédy Csaba
személyesen kereste fel a Két
Tarbuza Kft. képviselőjét.
E.E.

A levél szerint a Czeglédy Ügyvédi Iroda dolgozik a zalaszentgróti önkormányzatnak.

Fotó: MTI
Czeglédy Csaba személyesen kereste fel a Két Tarbuza Kft.
képviselőjét.

Nem változnak
Egy régebbi cikkünket kerestem archívumunkban, közben ráakadtam a „Vicces fiúk”
című írásunkra. 2015 október 15-én jelent meg néhai
kollégánk, Farkas László tollából.
A témát Sógor László,
Zugló szocialista önkormányzati képviselője szolgáltatta,
aki Facebook oldalán megosztott egy szöveggel applikált
fényképet, ami Hitlert és Mussolinit ábrázolja. A fotón Hitler
és Mussolini együtt autókázik.
A fotóhoz utólag írt szöveg
szerint Mussolini megkérdezi
Hitlertől: „Ti mit csináltok a
migránsokkal?” A náci vezér
így válaszolt: „Fűtünk!”
Az eset kapcsán a Fidesz
zuglói választókerületi elnöke
felszólította a kerület EgyüttPM-es polgármesterét, Karácsony Gergelyt, hogy határolódjanak el Sógor Lászlótól és
mondassák le önkormányzati
tisztségéről.
Akkori cikkünkben még
nem foglalkoztunk a reakciókkal. Utána nézve Budapest

jelenlegi főpolgármestere, Karácsony Gergely akkor úgy vélekedett, hogy Sógor László
tévedésből osztotta meg a
fényképet. A helyi MSZP úgy
vélekedett, hogy tagtársuk
nem direkt osztotta meg azt.
Sógor László szerint tévedésből tette. Egyszóval Sógor
„koma” egere önálló életet élt.
Elhatárolódás természetesen
nem volt.
Öt év hat hónap telt el
azóta, de semmi sem változott.
A szocliberálisok bizonyos
dolgokban elhatárolódást követelnek a jobboldaltól (akkor
is, amikor nincs ok rá), de ha
érdekük úgy kívánja, összeállnak az általuk korábban fasisztának, rasszistának tartott
Jobbikkal.
Az elhatárolódást – ha
róluk van szó – nem ismerik. A
tisztesség nem jellemző rájuk.
Néhány nappal március tizenötödike után azt hiszem a zseniális Petőfi Sándor szavaival
lehet őket igazán jellemezni:
sehonnani bitang emberek…
E.E.

www.zalatajkiado.hu
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Az aljasságnak nincs határa, csak mélysége
A Kanizsa Médiaház és a „korrekt” tájékoztatás
(Folytatás az 1. oldalról)
illeti, Ön azzal kapcsolatban
szereptévesztésben él. 2014-ben
szövetségeseivel, a GyurcsányBajnai-koalícióval elvesztette
a választást, és Ön azóta sem
érdemelte ki a kanizsai polgárok bizalmát. Javasoljuk, ha
politikai aktivizmusa ennyire
túlteng, próbáljon szerencsét a
baloldali selejtezőn, esetleg
egy igazi választáson. Az ügyvezető nyilatkozatát olvasva
több kérdés is felmerül bennünk, aminek tisztázása erkölcsi felelősség. A Fidesz-frakció nevében szeretnénk tudni,
hogy ki volt az a munkatárs,
Fotó: Kanizsa Médiaház
aki ezt a cikket megírta? Milyen következménye várható Tar Mihály: „Legyünk tisztesséennek a súlyos hibának? Tar gesek. Azok leszünk!” A történMihály nyilatkozatában az tek azonban mást mutatnak.

Fotó: Szakony Attila/Zalai Hírlap
Bene Csaba, a kanizsai Fidesz elnökségi tagja: „Tar Mihály
mélységekbe taszította a kanizsai közmédiát.”

szerepel, hogy »a továbbiakban, a kétes megítélésű tartalmakkal kapcsolatban a megjelenés előtt köteles az ügyvezető hozzájárulását kérni«. Ebből számunkra az derül ki,
hogy továbbra is kétes megítélésű tartalmakat szándékozik megjelentetni. Ön szerint
ez mennyire felel meg az objektív és minőségi hírszolgáltatás követelményeinek? Ezúton kérjük az Éljen Városunk
Frakció hivatalos állásfoglalását a botrányos esettel kapcsolatban. Szeretnénk tudni,
hogy a pályáztatás nélkül kinevezett ügyvezetők rendkívüli szakmai hozzáértését továbbra is megkérdőjelezhetetlen ténynek tartják-e, akár Tar
Mihály, vagy éppen Szirtes
Balázs esetében? Tar Mihály
ügyvezetői felelőssége az
esettel kapcsolatban vitathatatlan. Az útszéli stílusa,
szakmaiatlansága, propagan-

datevékenysége miatt joggal
állíthatjuk, hogy a szégyen
nem csak az öné, hanem az önt
vezetői székbe ültető kanizsai
gyurcsányista baloldalé. Kérjük polgármester urat, hogy
vizsgálja meg Tar Mihály vezetői tevekénységét, és vonja
vissza vezetői megbízatását.”
Tar Mihály a sajtóközlemény megjelenése előtt levélben fordult az olvasókhoz. Ezt
is közöljük:
„Kanizsa az országos sajtóban - Módosítva
Kedves Olvasók!
Sajnálatos
következményekkel járt a bizalmam az
egyik munkatársunkkal kapcsolatban! Azok, akik látták,
hogy ezen a linken milyen
tartalom jelent meg, azok tudják, hogy miért vagyok kénytelen ezeket a sorokat írni!
Történt, hogy a tudtom, jóváhagyásom nélkül került fel egy
olyan – több személyt becs-

mérlő – tartalom, amely ennek
az oldalnak, így a Kanizsa
Médiaház Nonprofit Kft új
szellemiségének megítélését
jelentősen rontotta.
A történtek kivizsgálását
megkezdtem, ígérem, hogy
nem marad következmények
nélkül. Elsőként az »írást«
közzétevő munkatársam hozzáférését korlátoztam, az oldal
elérhetőségéről azonnali hatállyal letiltottam. Az elmúlt
15 hónapban ilyenre nem volt
példa. A sajtóetika minimális
figyelmbevétele nélkül jelent
meg tartalom, amelytől magam is elhatárolódom.
Ennél azonban nehezebb a
helyzet, az ügyvezető helyzete,
aki egyszemélyben felel azért,
ami a keze alatt történik. Akkor is, ha megbízza a munkatársait egy-egy terület gondozásával. Ez az ő felelőssége.
Ez az eset arra figyelmeztet,
hogy nincs maximális bizalom.
Ráadásul ez az eset azt is igazolja, hogy a politikai felek közötti feszültség odáig terjed,
hogy maga a polgármester veszi magának a jogot arra, hogy
ismét nekem jöjjön. Ezúttal
sajnos el kell ismernem, jogosan tette. Az más kérdés, hogy
a stílus milyenre sikeredett.
Aki ismer, az tudja, hogy
nem szarom össze magam
attól, hogy a szél szemből fúj.
(bocs a profánságért!) Azt
azonban megkövetelem mindenkitől, aki velem akar dolgozni, hogy amit ezeken a
felületeken tesz, azt a nevével
tegye. Ne bújjon – másokra
való hivatkozás alapján – a
névtelenség árnyékába! Az
nem a mi módszerünk. Ha mi
írunk valamit, akkor annak
szerzője van, aki vállalja, aki
az ügyvezetővel közösen vállalja az általa leírtak hitelességét. ... és erre jött az a tartalom, ami itt megjelent!
A kanizsaujsag.hu, a kanizsatv.hu, Kanizsa Újság, a Kanizsa Tv nem egyoldalú vélemények felülete, nem propaganda kiadvány. Akkor sem,
ha van olyan politikai oldal,
amelyik ezt gondolja, de az
inkább dícséret, mint komolyan veendő vélemény. Ez egészen eddig igaz volt, most
azonban a felelőtlen kollégánk
munkásságának köszönhetően
15 hónap építő munkája dőlt
romba. Azt, hogy szándékosan, a személyemet várhatóan
érő támadásoknak lehetőséget

biztosító húzás, vagy átgondolatlan hülyeség volt, még
nem tudom! Tulajdonképpen
nem is érdekel!
Ez az eset alapos felkiáltó
jelet tett a munkásságomba.
Ennek követezményei lesznek,
de ezek már a cégen belül
fognak történni, és nem a nyilvánosság előtt. A többit már én
intézem.
Mindezek után, a szerkesztőség valamennyi munkatársa
nevében szeretném megkövetni a korábbi tartalomban személyiségi jogaikban megsértett embereket. Tisztában vagyok azzal, hogy ami megjelent, az több volt, mint hiba!
Visszacsinálni nem tudom, de
a hibát el kell ismernem! Megteszem!
Nagykanizsa, 2021. március 9.
Tar Mihály ügyvezető
Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft”
Ezek után tanulságos közzétenni két fontos bekezdést
Tar Mihály beköszönő leveléből, ami a cég honlapján jelent
meg 2019. december 7-én:
„…A végére pedig fontosnak tartom jelezni, hogy nem
politikai komisszárnak érkeztem a Kft. élére. Nem kell sem
nekem, sem a megjelenő tartalmaknak semmilyen politikai
iránynak megfelelni. Nincsenek elvárások azon túl, hogy
legyünk tisztességesek. Azok
leszünk!
Kollégáimmal én most a
Kanizsa Médiaház Kft. élén
ezen dolgozom!...”
„Legyünk tisztességesek.
Azok leszünk” – ígérte Tar Mihály. Úgy tartotta be, ahogy a
baloldal betartja ígéreteit. Sehogy. Úgy tesz, ahogy a baloldal politikusai szoktak. Ha
hazugságon érik őket, először
tagadnak, ha ez már nem tartható, akkor hárítanak. Bűnbakot keresnek. S ha már ez
sem segít, akkor a politikai ellenfelet vádolják meg valótlansággal.
Az aljasságnak, a gyűlölködésnek nincs határa, csak
mélysége a baloldalon. Nagykanizsán most nagyon mélyre
ástak.
Még eljöhet az az idő, amikor azzal vádolják meg politikai ellenfelüket, hogy az
őszödi beszédet nem is Gyurcsány Ferenc, hanem Orbán
Viktor mondta – álruhában.
E.E.

2021. március 18.
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Brüsszel elszúrta a vakcinabeszerzéseket
Brüsszel elszúrta a vakcinabeszerzéseket, és ha Magyarország nem rendelt volna keletről is oltást, akkor most nagyon
nagy bajban lennénk – mondta a miniszterelnök a Kossuth rádió
Vasárnapi újság című műsorában.
Orbán Viktor az oltottsági adatokat összehasonlítva elmondta: miközben Izraelben jóval előrébb vannak az oltásban, mindjárt végeznek, és az Európai Uniót elhagyó britek is 30-40 százalék körül állnak, addig az EU-s országokban az átlag 6,8 százalék.
„Ez jól mutatja, hogy valami nincs rendben, és ez nem politikai kérdés, vádaskodás, nem az uniós vagy brüsszeli bürokraták
iránt érzett ellenszenv, hanem ténykérdés. Ez a helyzet, elszúrták” – fogalmazott a miniszterelnök, aki szerint hétről hétre derül ki, hogy a szállítmányok, amelyeket lekötöttek, megrendeltek, nem érkeznek meg vagy nem annyi érkezik.
Azt, hogy öt uniós tagállam – Ausztria, Csehország, Szlovénia, Bulgária és Lettország – EU-csúcsot hívna össze a vakcinaelosztás miatt, a magyar kormányfő úgy értékelte: osztja az
osztrák kancellár véleményét. „Valami nem stimmel” – mondta,
jelezve, az volt a megállapodás, hogy lakosságarányosan fogják
a vakcinákat szétosztani, de nem ezt tapasztalják, hiszen van
olyan ország, amelyik többet kap, van, amelyik kevesebbet.
Hangsúlyozta: ha Magyarország nem rendelt volna 3,5 millió
keleti – orosz és kínai – vakcinát, amivel már 500 ezer embert be
is oltottak, akkor most „nagy bajban lennénk”.
Csak azért nem vagyunk bajban, mert novemberben „megszólalt a fejünkben a csengő”, és megkezdtük a tárgyalásokat
más vakcinákról is – tette hozzá, jelezve, hogy ezért a magyar és
időnként a nemzetközi baloldal is kritizálja Magyarországot, holott inkább elismerést kellene kifejezni azon külügyi és járványügyi szakemberek iránt, akik megérezték a bajt és kellő időben
döntöttek.
Megerősítette: 13 millió nyugati és 3,5 millió keleti vakcinával összesen 16,5 millió ember beoltására elég vakcinát rendelt
Magyarország, mert – tette hozzá – arra is fel kellett készülni,
hogy hátha a határon túl nem lesz elég vakcina. Így „minden
magyart, aki a világon él, 16,5 millió vakcinából be lehet oltani”
– jelentette ki.
A kormányfő arról is beszámolt: magyar tudósok is fejlesztenek oltást, valamint vakcinagyárat építenek Debrecenben, és
megállapodtak Izraellel abban, hogy építenek egy gyárat Izraelben is, így egy év múlva önellátó lesz Magyarország oltóanyagból. Azt is közölte: Magyarországon érhető el a legtöbb
fajta vakcina a világon és az EU-ban első-második helyen vagyunk az átoltottság tekintetében.
Az újranyitás lehetséges idejéről szólva azt mondta: a jövő
nagy kérdése, hogy az eddig kifejlesztett oltások a később
megszülető mutánsokkal szemben is védenek-e majd. Ha a
válasz igen, akkor hamar tudunk nyitni, ha nem, akkor teljesen
új helyzetben találjuk magunkat – mondta.
A kormányfő arról is beszélt: a járvány második hulláma erősebb volt, mint az első, a harmadik hullám pedig erősebb mint a
második. Úgy fogalmazott: „az éjszaka a hajnal előtt a legsötétebb, most ebben a pillanatban vagyunk”. Szerinte két dolgot
kell egyszerre figyelnünk: a „sötétséget”, vagyis a folyamatosan
emelkedő esetszámokat, hogy bírják-e a kórházak, van-e lélegeztetőkészülék, van-e elég ember, illetve a „hajnalt”, vagyis a vakcinát és azt, hogy van-e elég ember, aki regisztrált.
Arra a felvetésre, hogy nem kellene-e Magyarországnak is
külföldi segítséget kérni, a miniszterelnök azt mondta: „úgy
látjuk, hogy megvagyunk, inkább segítséget fogunk adni másoknak”. Hangsúlyozta: népességarányosan több ágyunk van talán,
mint Európában bárkinek és biztosan nálunk van népességarányosan a legtöbb lélegeztetőkészülék is.
Hozzátette: a rezidenseket és a végzős medikus hallgatókat is
munkába tudják állítani és van egy központi vezénylési terv,
hogy az ország melyik pontjáról hova kell átcsoportosítani
orvosokat és ápolónőket, ha ez szükséges.
Úgy értékelt: bár a baloldaltól folyamatosan azt hallani, hogy
a magyar egészségügy „így rossz, úgy rossz”, ennek az ellenkezőjét látja minden nap. „Az orvosaink erősek, odaadóak, az
ápolónők mindent megtesznek.”

A kormányfő sunyi hazugságnak nevezte azt az állítást, hogy
Magyarország az oltási hatékonyságban az utolsó előtti helyen
lenne Európában. Ami raktáron van, az vagy azért van ott, mert a
következő egy-két napban lesz eloltva, vagy azért, mert második
oltásként ez a párja annak vakcinának, amelyet már megkaptak
az emberek – fejtette ki. Jelezte: vita van arról, hogy melyik vakcinát hány napon belül kell megismételni, ebben nemzetközi
szakmai konszenzus alapján kell dönteni.
Az oltások áráról szólva elmondta: ha többet kértek volna a vakcinákért, akkor többet is fizettek volna, hiszen életekről van szó.
Úgy vélte: morálisan vállalhatatlan mélypont, elfogadhatatlan magatartás, hogy a baloldal politikai kérdést csinál az
oltásból, amikor emberek élete forog kockán. (Forrás: MTI)

Fafejű európai bürokraták
– avagy az ámokfutás folytatódik

Rajz: Farkas László (2012.12.20)
– Rozi néni, a bejglije nem harmonizál az uniós szabvánnyal,
s a töltelékspirál is az óramutató járásával ellentétes irányban
kanyarodik. Ennek alighanem kötelezettség-szegési eljárás
lesz a vége!

Miközben tombol a koronavírus-járvány, naponta ezrek halnak meg, tízezrek lesznek betegek, az európai uniós
fafejű bürokraták továbbra is
kötelezett-szegési eljárásokkal
vacakolnak. Pedig köztudott,
tényszerű, elismert dolog,
hogy az Európai Unió nagyot
hibázott a járvány elleni védőoltás vakcináinak beszerzésében. Amit tett, pontosabban
nem tett, az nem is hiba, hanem bűn. S még ezután is
fabrikálják a kötelezett-szegési eljárásaikat, ahelyett, hogy
Canossát járva próbáljanak
elegendő oltóanyagot beszerezni. Közben – többek között
a másik sóhivatalra, az ENSZre hivatkozva is támadják Magyarországot. Arra a WHO
nevű illetékes szakbizottságra

támaszkodva, amely kezdetben elbagatellizálta a koronavírus-járvány által jelentő veszélyt.
Az Európai Unió csődöt
mondott a migránshelyzet
kezelésében, a vakcinabeszerzésben – és elosztásban. Marad neki az uborka görbületi
szöge, a tyúkketrec kiképzése,
s főleg Magyarország és Lengyelország támadása mondvacsinált ügyekben.
S Brüsszelben ebben felbujtó partnerek a balliberális,
országáruló (nem nemzetárulót írtam szándékosan, mert
nem ismerik ezek a nemzet
fogalmát) magyar EU-képviselők Dobrev, Ujhelyi, Donáth vezérletével. Erre nem
árt majd emlékezni…
E.E.
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Tanulmánykötetet mutatott be a Göcseji Múzeum
sorozat első kiadványa 1987ben jelent meg; az új kötet 500
oldalnyi terjedelemben 28 szerző tanulmányát tartalmazza. A
korábbi években kiadott, 24
kötetből hat a „zalai muzeológusok halhatatlanjainak” tiszteletére jelent meg, az új könyvet Béres Katalin történészfőmuzeológus tiszteletére adták ki – fogalmazott Kostyál
László. A kiváló hazai történészek, régészek, művészettörténészek, régészek, és etnográfusok közreműködésével rend-

zadoktól kezdve a középkoron
át egészen a közelmúltig. A
tanulmánykötetben régészeti
kutatásokról, a megye fejlődéséről, a közelmúlt történetéről, nevezetes személyiségekről, köztük a Zala megyei Kehidakustányban született Deák
Ferencről (1803-1876) olvashatók írások.
A zalai szerzők közül Simmer Lívia régész-főmuzeológus az új múzeumi szárny
területén feltárt középkori téglaégető kemencéket, Eke Ist-

Balaicz Zoltán szerint kiemelten fontos a közgyűjtemények
fejlesztése.

Bemutatták a hetven évvel
ezelőtt alapított Göcseji Múzeum új tanulmánykötetét Zalaegerszegen, a Deák Ferenc
Megyei és Városi Könyvtárban.
A rendezvényen Balaicz
Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere elmondta: a város
nagyszabású rendezvénysorozattal készült a múzeum alapításának 70. évfordulójára, de
a koronavírus-járvány felülírta
a terveket. Kiemelte, hogy
1,85 milliárd forint ráfordítással jelenleg is zajlik a Göcseji Múzeum épületének tel-

jes felújítása, új múzeumiszárny épül, valamint a Göcseji Falumúzeum bővítése is
elkezdődött. A múzeumi fejlesztések azt mutatják, hogy a
város számára kiemelten fontos a közgyűjtemények működése és jövője. A zalaegerszegi
önkormányzat 2013 óta fenntartója a múzeumnak, az intézményben ebben az időszakban
példaértékű múzeumfejlesztések valósultak és valósulhatnak meg – hangsúlyozta Kostyál László, a Göcseji Múzeum
igazgatója. Kitért arra is, hogy
a Zalai Múzeum elnevezésű

Intelligens gyalogátkelő
Zalaegerszegen, az Arany
és Mikes utcák gyalogátkelőhelyének környezetében
„Intelligens Gyalogosátkelő
Rendszer” létesült. A helyszínen a nagyszámú gyalogos-

forgalom indokolta a zebra
biztonságosabbá tételét.
A megyeszékhelyen korábban három helyszínen készült
ilyen rendszer, azóta egyik
helyen sem történt gázolás.

Fotók: Göcseji Múzeum
Kiss Gábor ismerteti a kötetet.

kívül gazdag tanulmánykötet
született. Az első részben Ihász
István és Pintér János tollából
Béres Katalinról, valamint a
történész-muzeológus szakmáról olvasható rendhagyó laudáció – ismertette Kiss Gábor,
a Deák Ferenc könyvtár igazgatója.
A régészet, a történettudomány, az etnográfia és a művészettörténet témakörben készült írások a történelmi Zala
vármegye értékeit, épített örökségét, hagyományait mutatják
be a honfoglalás utáni évszá-

ván a csatári régészeti ásatáson
előkerült Kölni Szent Orsolya
zarándokjelvényt mutatja be.
Vándor László a reszneki (rezneki) vár történetéről írt tanulmányt. Az etnográfiai fejezetben Marx Mária a hetési népviseletről, a művészettörténeti
részben Kostyál László Kisfaludy Strobl Zsigmond korai
időszakáról, Tugya Beáta pedig a nagykanizsai híres festők
– Sass Brunner Erzsébet és
Brunner Erzsébet – indiai életéről írt tanulmánya olvasható.
(Forrás: MTI)
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Mire lesz képes Waltnerrel a ZTE?
Lapzártakor érkezett a hír:
Boér Gábor vezetőedző távozik az OTP Bank Ligában 10.
helyen álló ZTE labdarúgócsapatának éléről, utódja Waltner
Róbert lesz.
A zalai klub hétfőn honlapján jelentette be a kispadon történt váltást. Kiemelték, a 38 éves Boér tavaly
nyáron vette át az együttes
irányítását, és közös megegyezéssel távozik. Hozzátették, irányításával a gárda 26
bajnoki mérkőzésen hét győzelmet aratott, míg öt döntetlen mellett tizennégy vereséget szenvedett.

Az érkező Waltnerrel kapcsolatban hangsúlyozták, hogy
játékosként 2002-ben bajnoki
címet ünnepelhetett a zalaiakkal, akiknél a klub élvonalbeli
történelmének legeredményesebb játékosa.
Waltner első felnőtt klubja
trénerként a Kaposvári Rákóczi volt, amellyel két év alatt
két osztályt ugrott, így a gárda
öt év után visszajutott az NB Ibe, ahol azonban csak egy évet
töltött. A szakember legutóbb a
BFC Siófok vezetőedzője volt,
ahonnan múlt héten távozott. A
tréner a szezon végéig szóló
szerződést kötött a ZTE-vel.

A kosarasok is váltottak

Fotó: ztefc.hu
Sikerek fűződnek Waltner Róbert nevéhez a ZTE-nél.

Az NB I-ben a ZTE-nek
ugyanannyi pontja van (26),
mint a 11., már kieső helyen
álló Budafoknak, illetve hárommal gyűjtött többet a sereghajtó Diósgyőri VTK-nál. A
zalaiak az elmúlt négy bajnoki
mérkőzésükön mindössze egy
pontot gyűjtöttek.

A bajnokságban most a
világbajnoki selejtezők miatt
hosszabb szünet következik.
Legközelebb április 3-án lép
pályára a ZTE, amikor hazai
pályán játszik igen fontos mérkőzést az utolsó helyen álló
Diósgyőr ellen. (Forrás: MTI,
Zalatáj)

Vörös tojótyúkok
Akció

Fotó: ztekk honlapja

Lenti állatpiac
2021.04.10.-én,
szombaton 7.00 - 7.30 h-ig
Ára: 700 Ft/db
Házhoz szállítva 800 Ft/db

Luca Bechi (térdel) nem sok időt töltött a ZTE-nél. Heinrich
Róbertre (álló sorban jobbról a második) nehéz feladat vár.

A ZTE NB I-es labdarúgócsapata mellett a ZalakerámiaZTE férfi kosárlabda-együttese
is megvált eddigi vezetőedzőjétől. A klub az alábbi közleményt adta ki lapzártánkkor:
„A Zalakerámia ZTE KK
a mai napon megszüntette
Luca Bechi vezetőedző szerződését. Lépésünket a csapat
eredménytelen szereplése indokolta. Az olasz edző nehéz
körülmények között vette át a
csapat irányítását, keményen
dolgozott klubunknál, azonban ez sajnos az eredményekben nem mutatkozott meg,
ezért döntöttünk a váltás mellett.
Luca Bechinek további
edzői pályafutásához sok sikert kívánunk!

A csapat vezetőedzői
posztjára Heinrich Róbertet
neveztük ki, kinevezése a
szezon végéig szól.
Őszintén bízunk benne,
hogy az utóbbi években már
többször bizonyító Heinrich
Róbert vezetésével a csapat
elindul a felfelé vezető úton
és az eddigieknél jobban megfelel a jogos szurkolói elvárásoknak.
Zalaegerszeg, 2021. március 15.
Zalakerámia ZTE KK”
A témával (akárcsak a
labdarúgóknál kialakult helyzettel) kiadónk honlapján
(www.zalatajkiado.hu) részletesen foglalkozunk majd a
napokban.

További információ: 06/30-682-3217 • 30/8510452

Lapunk
legközelebbi 2021
nyomtatott
száma
2021. április 15-énjelenik meg.
A Zalatáj friss hírei
naponta olvashatók honlapunkon:

www.zalatajkiado.hu

Megyei közéleti havilap
Kiadó-fõszerkesztõ:
Ekler Elemér
Grafikus: Farkas László
Kiadja: Zalatáj Kiadó
Az ügyfélszolgálat címe:
Zalaegerszeg, Kosztolányi tér
1/B.; 8901. Pf.: 381.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
Készült:
Göcsej Nyomda Kft.
ISSN: 0865-1353
Terjeszti: a Kiadó

12

Zalatáj

2021. március 18.

Zalából két egyesület kapott támogatást

Major Veronika már megszerezte az olimpiai kvótát.

A kormány több mint 2,1
milliárd forint rendkívüli támogatást biztosít 45 kiemelt
vidéki sportegyesületnek a koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásainak kompenzálására – jelentette be Szabó
Tünde sportért felelős államtitkár.
Hozzátette: a támogatási
program az ország mind a 19
megyéjét érinti, van olyan
egyesület, amelyben csak egy,

de olyan is, amelyben 18
szakosztály működik.
Szabó Tünde emlékeztetett,
hogy a 2020-as esztendő nem
várt nehézségeket gördített
mindenki elé, és nem volt az
másként a sportban sem.
„A magyar kormány a sportot nemzetstratégiai ágazatként kiemelten kezeli és egyértelműen segítő kezet nyújt
ebben a nehéz időszakban is”
– fogalmazott.

Kifejtette: az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Sportegyesületek Országos Szövetségével együttműködve országos szinten mérte fel a sportszervezeteket annak érdekében, hogy melyek azok, ahol a
leginkább szükséges a magas
szintű szakmai munka támogatása, az olimpiai és paralimpiai felkészülés céljából.
Kiemelte: a 45 vidéki sportszervezet közül több is tokiói olimpián éremesélyes,
kvótás, vagy kvótára jó esélylyel pályázó sportolót foglalkoztat.
Jelezte, a célzott támogatások hatékonyan tudják mérsékelni a vírus negatív hatásait,
segítik a szakemberek és a
sportolók megtartását, a járvány okozta többletkiadások
csökkentését, és a védekezéssel összefüggő, előre nem tervezett beszerzések megvalósítását.
Deutsch Tamás, a Sportegyesületek Országos Szövetsége elnöke elmondta, hogy a
SOSZ mérte fel az igényeket.
Tájékoztatása szerint ezzel foly-

tatódik a vidéki nagy egyesületek két éve elindult támogatási programja, egyben hozzájárulnak az olimpiai és paralimpiai felkészülés megnövekedett költségeihez.
Elmondta, hogy a járvány
hatására több tízezer családnak
okozott gondot sportoló gyermekeik tagdíjának befizetése
és az bevételkiesést okozott a
sportegyesületeknek. A korlátozások miatt jónéhány egyesület nem tud edzéseket tartani
a hagyományos helyszíneken,
ez is jelentős pluszköltségeket
okozott.
Zala megyéből két egyesület jutott forráshoz. A BEFAG
Keszthelyi Erdész Lövészklub 3
millió, a Zalaegerszegi Atlétikai Club 10 millió forintot kapott. Zalából eddig Major Veronika keszthelyi sportlövő
szerzett olimpiai kvótát, pisztoly versenyszámban. Szűcs
Valdónak, a Zalaegerszegi
Atlétikai Club versenyzőjének
pedig reális esélye van arra,
hogy 110 méteres gátfutásban
szerepeljen a tokiói ötkarikás
játékokon.

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

