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„Uralkodj szelíden, alázat-
tal, békésen, hazugság és gyű-
lölködés nélkül! A király koro-
nájának legfőbb ékszerei a jó-
tettek, ezért illő, hogy a király
igazságossággal és irgalmas-
sággal, valamint a többi ke-
resztény erénnyel ékeskedjék.”

Mint pusztai vándornak a jelfa
Szent István uralkodói „programja” túlmutat korán

I. István király ezer év előt-
ti mondatai a fentiek. Állam-
alapító királyunk fiának, Imre
hercegnek, kijelölt utódjának
címezte ezeket a sorokat. Mint
azt történeti forrásokból tud-
juk, Imre herceget közvetlenül
megkoronázása előtt, vadásza-

ton halálra sebezte egy vad-
kan. Így atyjának Intelmeit,
királytükrét ő nem alkalmaz-
hatta a fiatal magyar állam
első számú vezetőjeként.

István király uralkodói
„programja” viszont túlmutat
korán; mindazoknak az alap-
elveknek, melyeket megfogal-
mazott fia számára, örökér-
vényűeknek kellene lenniük
minden idők minden nemzete
vezetői számára. Szent István
ebben a szellemben uralkodott.
Igazságossággal és irgalmas-
sággal teremtett a nem sokkal
korábban még a Nyugatot fe-

nyegető, kalandozó magyar-
ságból egységes államszerve-
zetben, keresztény szellemben
élő nemzetet.

Államalapító szent kirá-
lyunk ünnepén mindenek előtt
az ő személyes életével példá-
zattá lett törvényekre emlékez-
zünk. Azokra az ékkövekre, me-
lyek fényesebben ragyognak
minden gyémántnál. Jussanak
legalább ilyenkor eszünkbe azok
az intelmek, melyek máig hatóan
úgy mutatnak irányt, mint
pusztai vándornak a jelfa, vagy
a hajózónak a világítótorony.

f.l.

A koronázási jelképek, ékszerek.

Augusztus huszadika, Szent István napja a magyarság leg-
régebbi nemzeti ünnepe.

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.

Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Olvassa a Zalatáj
megújult honlapját!

www.zalatajkiado.hu
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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.

(2013.01.17.)

(2013.02.21.)

(2013.02.21.)

• 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.

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

Kampánystratégák

Mellékhatás

Így már érthető!

– Talán azt is el lehetne sütni, hogy most a rezsicsökkentés
miatt fog a huszonhárom millió román beözönleni az or-
szágba!...

– Higgyem el, hogy tényleg csak az tart vissza, hogy mind-
össze két százalékot mértek a Gyurcsány-pártnak a közvéle-
mény-kutatók?!

– Azt hallani, hogy a Bajnai bevezetné a vagyonadót!...
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A koronavírus szempontjá-
ból továbbra isMagyarország
az egyik legbiztonságosabb or-
szág Európában a sikeres oltá-
si kampány és a kormány meg-
fontolt és fokozatos nyitási
stratégiájának köszönhetően.
Nyugat-Európában több, ma-
gyarok körében is népszerű
turisztikai célországban azon-
ban ismét növekedésnek indult
a fertőzöttek száma, így szá-
molnunk kell egy újabb jár-
ványhullám kialakulásával is.

Cikkünkben dr. Sifter Ró-
zsa dr. Ká-kormánymegbízott,
rolyi Sylvia megyei tisztifő-
orvos és dr. Gergye Ferenc
háziorvos, címzetes főorvos
osztja meg gondolatait az ol-
tásfelvétel fontosságáról és
járványhelyzetben szerzett ta-
pasztalatairól.

– A vírus nem ismer hatá-
rokat, az egyetlen esélyünk az,
ha minél több embert beoltunk
a társadalmi léptékű immuni-
tás kialakítása érdekében –
jelentette ki lapunknak Zala
megye kormánymegbízottja.
Dr. Sifter Rózsa hangsúlyozta,
nemcsak a saját egészségét
kockáztatja az, aki nem im-
munizáltatja magát a Magyar-
országon elérhető vakcinák va-
lamelyikével, hanem azon csa-
ládtagjai, kollégái, barátai éle-
tét is, akik valamilyen ok miatt
nem kaphatnak oltást. Egyelő-
re ugyanis a 12 évnél fiatalabb
gyermekek számára még nem
engedélyezték a hatóságok a
vakcinák használatát, de van-
nak olyanok is, akik valami-
lyen betegség miatt nem olt-
hatók.

– A hatóságok által bevizs-
gált és hatékony oltóanyagok
bőségesen rendelkezésre áll-
nak, Zala megyében is elérhető
az összes oltóanyag – húzta alá
a kormánymegbízott. – A vak-
cina megszerzéséhez mind-
össze egy regisztrációra van
szükség a vakcinainfo.gov.hu
oldalon, ezt követően lehet
időpontot foglalni a központi
oltópontokra, de a háziorvostól
is lehet kérni a vakcinát – tette
hozzá.

A megelőzés érdekében az
operatív törzs újabb intézkedé-
seket hozott. Európában első-
ként Magyarországon érhető el
a harmadik oltás augusztus 1-
jétől, amit a szakemberek első-
sorban az időseknek, krónikus
betegségben szenvedőknek, le-
gyengült immunrendszerű be-
tegeknek ajánlanak. – Cél,
hogy az ő védekező képessé-
güket megerősítsük – hangsú-

„Higgyünk az oltás kedvező hatásában!”
lyozta a kormánymegbízott, és
hozzátette: az eeszt.gov.hu ol-
dalon foglalhat időpontot a
megyei kórház oltópontjaira az
a személy, aki már legalább
négy hónapja megkapta a má-
sodik oltását. – Természetesen,
aki a háziorvosánál szeretné
megkapni a harmadik oltást,
akkor erre is lehetőség van, a
megyei oltási munkacsoport
biztosítani fogja az ehhez
szükséges vakcinát.

A 60 év felettiek oltási ak-
ciójáról a kormánymegbízott
elmondta: háziorvosok, ön-
kéntes orvosok és egyetemi
hallgatók keresik fel szemé-
lyesen a koronavírus ellen még
be nem oltott időseket, akik a
háziorvosi rendelőkben vagy
otthonukban kaphatják meg a
vakcinát egy helyszíni, papír-
alapú regisztrációt követően.

A gyerekek védelmére is
fokozott figyelmet fordítanak,
ezért az ő beoltásukra külön
akciót szerveznek: az iskola-

kezdést megelőzően, a tanév-
kezdéskor az általános- és kö-
zépiskolákban is megkaphat-
ják a vakcinát a 12 évnél idő-
sebb diákok.

A kormánymegbízott hang-
súlyozta: az egyetlen és még
időben meghozott döntési le-
hetőség az oltás, amivel most
közvetve és közvetlenül is
életeket menthetünk meg,
hosszabb távon pedig egy
gondtalanabb jövőt teremthe-
tünk meg. – Mindannyiunk ke-
zében van eszköz arra, hogy a
negyedik hullám kialakulására
és súlyosságára hatással le-
gyünk. Csak személyes fele-
lősségvállalással védhetjük meg
a saját és szeretteink egész-
ségét, életét – jelentette ki dr.
Sifter Rózsa.

Dr. Károlyi Sylvia megyei
tisztifőorvos lapunk megkere-
sésére elmondta: – A régi éle-

tünket élhettük a nyáron, hi-
szen felelősségteljes módon
sokan felvették az oltást, vi-
szont aki nem oltatja be magát,
az egészségét, életét kockáz-
tatja az újabb járványhullám
közeledtével.

Dr. Károlyi Sylvia szerint
az elmúlt időszak tapasztalatai
alapján egyértelmű, hogy az
idősek számára nagyobb ve-
szélyt jelent a COVID-19 ví-
rusfertőzés, mivel a lakosság
többi korcsoportjához képest
gyengébb az immunrend-
szerük, illetve több krónikus
betegségben szenvednek, így a
súlyos szövődmények és a
halálesetek nagy része is ezt a
korcsoportot érintette az el-
múlt időszakban.

– Senki ne higgye, hogy a
körülötte lévő beoltott embe-
rek meg fogják védeni a koro-
navírustól, sőt nagy valószí-
nűség szerint – mivel éppen az
ő szervezete lesz fogékony a
fertőzésre – őt fogja a kór-
okozó megbetegíteni, ráadásul
a súlyos szövődmények ki-
alakulása is nála valószínűbb –
hívta fel a figyelmet a megyei
tisztifőorvos, hozzátéve, hogy
az új fertőzések száma orszá-
gosan lassú emelkedést mutat.
– Egyedül a vakcina véd meg
valamennyiünket attól, hogy a
küszöbön álló negyedik hul-
lám súlyos tömeges fertőzé-
sekhez vezessen, ezért kérek
mindenkit, hogy éljen az oltás
lehetőségével – összegzett a
népegészségügyi főosztály ve-
zetője.

Dr. Gergye Ferenc házior-
vos, címzetes főorvos szintén
elkötelezett a védőoltások be-
adása mellett, szakmai véle-
ményét az alábbiak szerint
foglalta össze:

– Az elmúlt közel másfél
év tapasztalatai alapján megál-
lapíthatjuk, hogy egészen kü-
lönleges vírussal van dolgunk.

Kiszámíthatatlan következmé-
nyekkel járó akut betegséget
okozhat, de hosszabb ideig
tartó-, illetve végleges, súlyos
szervkárosodásokat is létre-
hozhat. Az akutan súlyos, akár
halálos kór főként idős kró-
nikus betegeket veszélyezte-
tett, de egészséges fiatalabbak
is haltak meg a vírusfertőzés
következtében. Döbbenetes volt
látni a kór kiszámíthatatlan
lefolyását. Egyik napról a má-
sikra alakultak ki súlyos, ha-
lálos szövődmények, kerültek
gépre betegeink. A másik
ijesztő tapasztalatunk a véral-
vadási zavarok (trombózis,
embólia) korábban nem ész-
lelt, rendkívüli nagy száma volt.

Dr. Gergye Ferenc a saját
bőrén is megtapasztalta, meny-
nyire sokat számít a védettség.
Mint mondta, az első lehet-
séges időpontban munkatár-
saival együtt megkapta az
oltást, ő két és fél hónappal
később megfertőződött. Pár
napig tartó, enyhe tünetekkel
lezajlott a betegség, akárcsak a
feleségénél, aki szintén meg-
kapta mindkét oltást.

– Én hiszek a vakcinában.
Minden közeli családtagomat
beoltották. Negyvenhárom éves
orvosi tapasztalatommal sze-
retném meggyőzni az oltat-
lanokat a vakcináció fontos-
ságáról. Ne egy közeli hoz-
zátartozó, barát, rokon vagy
ismerős súlyos állapota, eset-
leg halála döbbentsen rá va-
lakit arra, hogy ez bizony el-
kerülhető lett volna – fogalma-
zott dr. Gergye Ferenc. Hang-
súlyozta: praxisukban január
óta közel 3 ezer oltást adtak
be, de súlyos szövődményt
egyetlen esetben sem észlel-
tek. – Kérem, higgyenek ne-
künk, higgyenek az oltás
mindannyiunk számára ked-
vező hatásában! – zárta gon-
dolatait a háziorvos.

Dr. Sifter Rózsa (balról) és dr. Károlyi Sylvia

Dr. Gergye Ferenc

A cikk a Zala Megyei Kormányhivatal támogatásával jelenik meg.
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A sorozat első részének
megjelenése után többen is
megkérdezték, hogy mi a cé-
lom ezzel az írással. Egyszerű
a válasz… Mindkét város
meghatározó szerepet tölt, töl-
tött be életemben. Nagykani-
zsa nem csak azért fontos,
mert a középiskolát, a vegy-
ipari technikumot itt végeztem
el, hanem azért is, mert újság-
íróként azóta is figyelemmel
kísérem a dél-zalai városban
történteket, gyakran megfor-
dulok itt.

Zalaegerszeg szülőváro-
som, igen szoros szálak kötnek
hozzá. Úgy gondolom, érdemes
összehasonlítani a két város
fejlődési pályáját, az egykori

Kanizsa és Egerszeg…
Üzenet egykori diákvárosomnak (2.)

diák és a későbbi újságíró sze-
mével és tapasztalatai alapján.

1967-et írtunk. A zalaeger-
szegi Dózsa György Általános
Iskola végzőseként dönteni
kellett a továbbtanulásról. S
bár már akkor (sőt sokkal ko-
rábban) újságíró szerettem vol-
na lenni, szüleim ösztökélésére
„tisztességesebb” pálya felé
kellett indulnom. A lökést eb-
ben a Dózsa-iskola kémiataná-
ra, Mester Imre (Baba – így
szólította a diákokat) adta, aki

úgy tanította ezt az addig titok-
zatos tudományt, hogy nem
lehetett azt nem szeretni. Ez
pedig el is döntötte a kérdést.

Merész választás volt, hi-
szen a nagykanizsai Winkler
Lajos Vegyipari Technikum-
ban sokszoros volt a túljelent-
kezés. Felvettek, így évekre
Nagykanizsa lett a második
otthonom.

Mielőtt beköltöznénk idő-
utazásunknak köszönhetően a
technikum tantermeibe, labor-
jába és a Zrínyi Miklós Fiú-
kollégiumba, essen néhány szó
a két városról!

A KSH adatai szerint Nagy-
kanizsa lakossága 1960-ban
38 961 fő volt, míg Zalaeger-

szegen 30 230-an laktak. Ez a
szám 1970-re 43 913-ra, illet-
ve 40 559-re változott, vagyis
a megyeszékhely lélekszám-
ban megközelítette a dél-zalai
várost. Nagykanizsán 1967-
ben Nagy Lajos a tanácselnök,
akit 1968-ban Mózes Pál vált.
Ő 21 évig tölti be ezt a funk-
ciót. Zalaegerszegen Nátrán
János, a cipészből lett tanács-
elnök irányítja a várost, de
még ebben az évben Kustos
Lajos követi ebben a funkció-

ban. Ő egyébként még a ka-
nizsai kollégáját is felülmúlja
a hivatali idő tekintetében, hi-
szen egészen 1990-ig a me-
gyeszékhely tanácselnöke. Az
ő irányítása alatt kezdődik el a
város dinamikus fejlődése.

Kitekintve a nagyvilágba,
az 1967-es esztendő bővelke-
dik háborúkban. Zajlik a viet-
námi vérontás, az USA elnöke
ekkor Lyndon B. Johnson.
Kitör a hatnapos arab-izraeli
háború (Egyiptom, Jordánia,
Szíria, Irak, valamint Izrael
között), ami izraeli győzelem-
mel ér véget. Cristian Bernand
professzor elvégzi az első
szívátültetést, és meggyilkol-
ják „Che” Guevara Serna
marxista forradalmárt, terroris-
tát, gerillavezért. Magyaror-
szágon bevezetik a gyermek-
gondozási segélyt, meghal Ko-
dály Zoltán világhírű zeneszer-
ző, Fock Jenő lesz a miniszter-
elnök. Távozik az élők sorából
Münnich Ferenc, a kádárista
karhatalom megszervezője.

1967 szeptember elseje
péntekre esett, az alsótemplom
melletti kollégiumban viszont
már előtte el kellett foglalni a
helyünket. Lemaradtam az NB
II-es Zalaegerszegi Dózsa-
ZTE helyi rangadóról, ami

3000 néző előtt 3:3-as döntet-
lennel zárult. Nagykanizsának
akkor két NB II csapata volt, s
ebben a fordulóban a Bányász
2:1-re kikapott a Pécsi VSK-
tól, a MÁV NTE pedig 2:2-es
döntetlent játszott a Pécsi Érc-
bányásszal. (A focinak nagy
szerepe lesz a későbbiekben.)

A Winkler Lajos Vegyipari
Technikum gyakorlatilag egy
iskola volt a Zsigmondy Vil-
mos Olajipari Technikummal,
közös épülettömbbel, egy tan-
testülettel. Három vegyipari
osztály indult, a miénk volt az
I. d. A rossznyelvek szerint a
másik két osztály főnöke válo-
gatott a tanulók között, s a
„maradék” lettünk mi, osztály-
főnökünk pedig Szomjas Éva
tanárnő.

Az osztálytársak jelentős
része zalai volt, de jöttek a
szomszédos megyékből, sőt
még az Alföldről, Gyuláról is.
Többségben a kanizsaiak vol-
tak, de szép számmal érkez-
tünk Egerszegről is.

Akkor és ott nem is értet-
tük, hogy miért van a két város
közötti ellentét, hiszen rövid
idő alatt baráti kapcsolatok
alakultak ki.

Ekler Elemér
(Folytatjuk)

A régi Dózsa-iskola épülete napjainkban. Az Iskola-közben
lévő szárny földszintjén volt az osztálytermünk.

A régi autóbuszállomás Nagykanizsa főterén. Ide érkeztünk
Egerszegről, ha nem vonattal, hanem busszal jöttünk.

A Zrínyi Miklós kollégium egyik tanulószobája az 1960-as
években.

Fotó: Thúry György MúzeumFotó: Thúry György Múzeum

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

H
ungarikum

H
ungarikum

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!
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A Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő (NIF) a közbeszer-
zési közlönyben 2021. augusz-
tus 6-án közzétette az M76-os
kétszer kétsávos gyorsforgalmi
út ésZalaegerszeg Fenék-
puszta közötti szakasz kivite-
lezési feladataira vonatkozó
felhívást.

Ennek alapján az első rész-
ben az M76-os Fenékpuszta és
Sármellék (8+600-19+600 ki-
lométerszelvények) közötti
2x2 sávos része épül meg 11
km hosszúságú szakaszon. A
nyomvonal a jelenleg kivitele-
zés alatt álló M76-os fenék-
pusztai csomópontjából indul.

A második részben az
M76-os ZalaegerszegSármellék-
keleti csomópont (19+600-
43+200 kilométerszelvények)
közötti 2x2 sávos része épül
meg 23,6 km hosszúságban,
továbbá a szakaszhoz kapcso-
lódik a nemesrádói mérnöksé-
gi telep kivitelezése. A beruhá-
zás közvetlen 2x2 sávos össze-
kapcsolást eredményez a sár-
melléki nemzetközi repülőtér
és a zalai megyeszékhely között.

A harmadik részben az
M76-os Zalaegerszeg keleti
csomópont – Zalaegerszeg
északi csomópont (43+200 -
52+435 kilométerszelvények)
közötti 2x2 sávos szakasz épül
meg 9,2 km hosszúságban.

Folytatódik az M 76-os kétszer kétsávos gyorsforgalmi út építése
Az első két szakaszra 36,

míg a harmadikra 48 hónap áll
a majdani kivitelező rendel-
kezésére.

Zalaegerszegnek persze nem
csak az M7-es autópályával és
Budapesttel közvetlen kapcso-
latot teremtő irány a fontos,
hanem a gazdasági szempon-
tok és a hamarosan épülő
METRANS logisztikai köz-
pont miatt a nyugati, ausztriai
irány is. A Zalaegerszeg és
Körmend közötti, 28 km-es,
ugyancsak kétszer kétsávos
gyorsforgalmi út nyomvona-
lának tervezése már zajlik, azt
a FŐMTERV Mérnöki Terve-
ző Zrt., a Pannonway Építő
Kft. és az UNITEF'83 Műszaki
Tervező és Fejlesztő Zrt. ké-
szíti. Feladatuk első körben a
tanulmányterv és a környezet-
védelmi hatástanulmány elké-
szítése, valamint a környezet-
védelmi engedély megszerzése.
Körmendnél találkozik majd a
gyorsforgalmi út az osztrák ha-
tárhoz vezető 8-as úttal, vala-
mint az M86-os úttal, melyen
Szombathelyre, Győrbe lehet
majd eljutni. A Zalaegerszeg
és Körmend közötti új nyom-
vonalra tervezett szakasz a
járműipari tesztpályától észak-
ra haladva, többnyire a Zala és
Vas megyehatárt érintve, a 76-
os főúttól északra halad. Vas megye határát átlépve ke-

resztezi a Rába-folyó völ-
gyét. A projekt emiatt egy
hidat is magában foglal, a
lehető legkisebb mértékben
érintve a Natura2000 termé-
szetvédelmi területeket. Az új
út másik végpontja Körmend
közelében az M86-os vég-
pontja lesz.

A harmadik irány az évti-
zed végéig a Zalaegerszeg és
Nagykanizsa közötti, kétszer
kétsávos gyorsforgalmi út
(M74) új nyomvonalon való
kialakítása lesz, ennek lehetsé-
ges nyomvonaláról még nem
jelent meg térképes ábrázolás,
a tanulmányterven jelenleg is
dolgoznak a NIF szakemberei.

Megjelent főpolgKarácsony Gergely ármester, a csalamádé-
koalíció lehetséges miniszterelnök-jelölt jelöltjének óriásplakátja.

Karácsony Gergely – rá jellemzően – ölbe tett kézzel várja,
hogy felépítse más a jövőt. Aztán majd beleül a készbe és slepp-
jével együtt lerombolja, feléli, mint ahogy azt Budapesten teszi.

E.E.

Karácsony Gergely és a jövő
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A 2021. január 1-jével ha-
tályba lépett jogszabályválto-
zás óta az országban elsőként
Zala megyében megyei ön-, a
kormányzat szervezésében va-
lósult meg falu- és tanyagond-
noki képzés és vizsga. A
résztvevők 2021. augusztus
10-én adtak számot felkészült-
ségükről egy a szakminiszté-
rium által kibocsátott oktatási
programmal összhangban ki-
jelölt három tagú vizsgabi-
zottság előtt.

Az Emberi Erőforrások
Minisztériumának főosztályve-
zetője dr. Andráczi-Tóth Vero-
nika, a Nemzeti Szociálpo-

Eredményesen zárult a falu- és tanyagondnoki képzés

litikai Intézet képzési referen-
se, , valamint aBartus István
Zala Megyei Önkormányzat
részéről delegált Pácsonyi
Imre alelnök alkotta szakmai
bizottság előzetesen értékelte a
vizsgázók leadott írásbeli dol-
gozatait, majd annak szóbeli
ismertetését követően két
kapcsolódó kérdésre kellett
felelniük a hallgatóknak.

Az értékelések átlagából
számított érdemjegynek meg-
felelő – a tovább foglalkozta-
tásukhoz elengedhetetlen –
tanúsítványokat ünnepélyes
keretek között adta át a képző
intézmény nevében dr. Pál
Attila, a Zala Megyei Köz-
gyűlés elnöke. Gratulációjában
kifejezésre juttatta elismerését
a képzésben résztvevő 22 fő
szorgalmát és lelkiismeretes
felkészülését illetően, továbbá
megismételte azon meggyőző-
dését, hogy a falu- és ta-
nyagondnokok munkájukkal
jelentős mértékben képesek
hozzájárulni a vidéki lakosság
életkörülményeinek javításá-
hoz, a számukra szükséges
szolgáltatások eléréséhez.

A vizsgához ugyanis hosszú
út vezetett. A hallgatóknak egy
négy hétig zajló képzésen kel-

lett részt venniük, amelynek
keretében elméleti és gyakor-
lati ismeretekkel vérteződhet-
tek fel az általuk már gya-
korolt munkakör magas szín-
vonalon való ellátásához. Az
egyes tématerületek szakmai
felelőseinek vezetői, szakem-
berei tartottak előadást szá-
mukra, valamint a megye négy
településén nyerhettek bepil-
lantást a településvezető és a
falugondnok tolmácsolásában
a helyi feladatokba, azok el-
látásának módjába. Mindemel-
lett olyan összetett kommuni-
kációs tréningben is részük
volt, amely saját kommuni-
kációs képességeik, készségeik
fejlesztésére, a munkavégzés
során felmerülő szituációk po-
zitív és segítő megoldására,
valamint az együttérzésből is
fakadó kiégés megelőzésére is
irányult.

A Zala Megyei Önkor-
mányzat első alkalommal szer-
vezte meg ezen képzést és
vizsgát, amelynek zárását kö-
vetően az évenkénti képzés- és
vizsgaszervezésen túl vala-
mennyi zalai falugondnok ré-
szére rendszeres tájékoztató
előadásokat is tervez. (Forrás:
Zala Megyei Önkormányzat)

Fotó: Zala Megyei ÖnkormányzatFotó: Zala Megyei Önkormányzat

Sikeres vizsgát tettek.

A hagyományoknak meg-
felelően államalapításunk ün-
nepén, augusztus 20-án, dél-
előtt 11 órakor tábori szent-
mise keretében emlékeznek a
hívők a magyarság legrégebbi
ünnepére a Henye-hegyi ká-
polnánál.

Tábori szentmise a
Henye-hegyi kápolnánál

A nevét viselőSzent István
kápolna a veszprémi érsek-
séghez tartozik, az ingatlan
pedig a pethőhenyei egyház-
község tulajdona.

Az ünnepi szentmisét Ko-
vács Sándor plébános celeb-
rálja.

A Henye-hegyi kápolnától csodálatos a kilátás Zalaeger-
szegre, s a többi égtáj felé is.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Zalatáj

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

Hirde
ssen

nálu
nk !
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Gyászol a ZTE… 74 éves korában meghalt , aAmbrus Zoltán
klub NB I-es csapatának egykori labdarúgója.

1974-ben igazolt Zalaegerszegre. A ZTE-híradóban akkor így
mutatkozott be a szurkolóknak:

„1947. február 28-án Orosházán születtem. Általános iskola
után Békéscsabára kerültem középiskolába, ahol igazolt játékosa
lettem a Békéscsabai Előrének.

16 éves koromban játszottam már az NB II-ben. Többször
voltam magyar ifjúsági válogatott kerettag.

Érettségi után Szegedre kerültem a SZEAC NB I-es csapa-
tához 1965-ben. Háromszor játszottam az első csapatban NB I-es
bajnoki mérkőzésen.

1967-ben bevonultam katonának és 16 hónapig az NB III-as
honvédcsapatban szerepeltem. Majd 1969 áprilisában, leszerelés
után a Békéscsabai Előréhez kerültem vissza. 1972 nyarán az
Egri Dózsa igazolt le. Onnan 1974 augusztusában kerültem je-
lenlegi egyesületemhez, a ZTE-hez. Zalaegerszegre érkezésem-
mel egy régi vágyam teljesült, újra NB I-ben kergetem a labdát.

Búcsú Ambrus Zoltántól

Ambrus Zoltán kapura lő egy ZTE-Pécs mérkőzésen.

Jól érzem magam Zalaegerszegen és szeretnék minél több
felejthetetlen mérkőzésen a ZTE színeiben küzdeni.”

Ambrus Zoltán összesen 25 élvonalbeli találkozón szerepelt
a ZTE csapatában. Mint sok más, az ország más tájáról Zala-
egerszegre került labdarúgó, ő is Zalát választotta végleges
otthonának. Visszavonulása után sem szakadt el a sporttól a ki-
váló védő; rendszeresen focizott, futott, kerékpározott. Számos
alkalommal segítette játékával a hazai és nemzetközi újságíró-
tornákon szereplő zalai sajtóválogatottunkat, több egykori ZTE-
játékoshoz hasonlóan.

Nyugodj békében Zoli!
Ekler Elemér

A közelmúltban elhunyt
Czotter Béla ZTE, a egykori
labdarúgója.

A kitűnő védő Nagyka-
nizsáról került Zalaegerszeg-
re. 1964. március 8-án, az
Esztergomi Vasas ellen 4:1
arányban megnyert mérkőzé-
sen szerepelt először a ZTE
NB II-es csapatában, amely-
ben ésProkisch Károllyal
Madár Kálmánnal együtt de-
bütált. Gyorsan alapemberré
vált, 1966-ban már kirobbant-

Emlékezés Czotter Bélára
hatatlan volt a ZTE közép-
hátvéd posztjáról. Négy esz-
tendő alatt 155 NB II-es ta-
lálkozón segítette a csapatot,
ezeken hat gólt szerzett. Tagja
volt az 1968-as NB II-es baj-
nokcsapatnak, amely kivívta
az NBI/B-s szereplés jogát.
1968. novemberében, a Szom-
bathelyi Cipőgyár elleni ta-
lálkozón játszott utoljára a
ZTE együttesében.

Nyugodj békében Béla!
Nagy András

Az 1968-as bajnokcsapatban, felső sorban balról a negyedik

Czotter Béla.



12 2021. augusztus 19.Zalatáj

Szeretettel hívjuk Önt, kedves családját és ismerőseit
a szabadegyetem nyilvános előadásaira.

2021/2022
Magyar Műveltség Kincsestára Szabadegyetem

Szellemi Tanácsadó Testülete
Az előadások helye:

Halis István Városi Könyvtár
Nagykanizsa, Kálvin tér 4.

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!
A szabadegyetem előadásai ingyenesen látogathatóak!

Magyar Műveltség Kincsestára Szabadegyetem
Rajnai Miklós a Magyarok Háza, volt művészeti igazgatója –

Bánffy Miklós-díjas bölcsész - Százak Tanácsa tagja –
a Magyar Művészeti Akadémia Köztestületi tagja

2021. szeptember 24-én (péntek) 18 órakor
A szabadegyetem baráti közössége koszorút és virágokat helyez el a

Nagy-Magyarország-Emlékműnél.
A bálvány árnyékában

Gárdonyi Géza – Láthatatlan ember
A magyar irodalom gyöngyszemei csillagmítoszi foglalatban

Pap Gábor művészettörténész vetített-képes előadása
Az est házigazdái: Kondricz Albert pékmester -
Németh Ferenc zenetanár és kedves családjaik

2021. október 15-én (péntek) 18 órakor
„Csillag estik, Föld reng”

Atilla Királlyal az idők végéig
Szántai Lajos művelődéskutató vetített-képes előadása

Az est házigazdái: Horváth Ferenc épületgépész mérnök
- Szőke Veronika művésztanár és kedves családjaik

2021. november 5-én (péntek) 16 órakor
„CSILLAGOK, CSILLAGOK, SZÉPEN RAGYOGJATOK”

Közös emlékezés - a mindenkori hatalmaskodók áldozataira és
szeretett példaképeinkre.

Helyszín: Nagy-Magyarország Emlékmű, Nagykanizsa, Eötvös tér
18 órakor

A HAZUGSÁG ATYJÁNAK TRÓNFOSZTÁSA
Miklósvölgyi János

festőművész vetített-képes előadása és könyv bemutató
Az est házigazdái: Horváth Ferenc épületgépész mérnök -

Hosszú Ágnes tanárnő és kedves családjaik
Mészáros Bálint szlovén nyelvszakos tanár - rádiós riporter

2021. november 26-án (péntek) 18 órakor
„... új ember lettem - ateista.”

Az Isten-követő BARTÓK 140 éve született!
Hintalan László János zenetanár hang és vetített-képes előadása

Az est házigazdái: Ynet Számítástechnika Kft. – Nagy Csaba
informatikus mérnök

- Németh Ferenc zenetanár és kedves családjaik

2021. december 10-én (péntek) 18 órakor
„Légy egy fűszálon a pici él / S nagyobb leszel a világ tengelyénél”

TÜNDÉRJÁRAT A CSILLAGOK ÚTJÁN
Szűkebb hazánk a Naprendszer és a Tejút-csillagváros

Dr. Kiss L. László fizikus - csillagász - a Magyar TudományosAkadémia
Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója
vetített-képes előadása - jó idő esetén csillagászati bemutató!
Az est házigazdái: Perkó Zsolt matematikus – csillagász és

Márkus István szervezetfejlesztő és kedves családjaik

*2022. január 22-én (péntek) 18 órakor*
KÖSZÖNTJÜK A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT!

- Isten csillagvára -
Az ősi természetvallás nyomai a dunántúli népművészetben.

JÓ PÁSZTOROK HAGYATÉKA
Pap Gábor művészettörténész vetített-képes előadása

A magyar örökség érdekében kifejtett szép és önzetlen emberi
tettek elismerése:

PAJZSRA EMELÉS! - A Magyar Műveltség Díjak átadása.
Az est házigazdái: Kondricz Albert pékmester - vállalkozó -
Mezricky Nóra szociológus és dr. Tóth Viktória matematikus

kedves családjaik

2022. február 18-án (péntek) 18 órakor
- VÖRÖS - BORDÓ - VÖRÖS DIKTATÚRÁK –

A kirekesztő gyűlölet áldozataira emlékezünk!
A nagy „magyar szabadtéri börtönben” születő szabadság

életesélyeiről - nyilvános beszélgetés és vita.
10 éve költözött el a csillagösvényre - 2012-ben,

RÓZSÁS JÁNOS író, kutató-történész, volt GULAG-rab, a
„magyar Szolzsenyicin”

a Magyar Műveltség Kincsestára Szabadegyetem egyik alapítója
(1989-ben), szervezője, ötletgazdája és rendszeres előadója.

- Isten csöndjét az angyalok őrzik -
„NEM MÚLÓ SZENT ÖSSZHANG”

Varázslatos emberi létezését szeretnénk megidézni!
Vendégeink: Hartmann Józsefné – Klárika volt GULAG - túlélő
(Gödre) és Domonkos László író, valamint családtagok, rokonok

és közeli ismerősök
A beszélgetést vezeti: Rajnai Miklós – Bánffy Miklós-díjas bölcsész

Az est házigazdája: Kiss László műanyag feldolgozó mérnök -
Balogh László géplakatos mester és kedves családja

2022. március 20-án (péntek) 18 órakor
„Cum Deo pro patria et libertate.

Istennel a hazáért és a szabadságért.”
- Magyar Emlékekért a világban -

Rákóczi és kuruc emlékhelyek a világban
Dr. Messik Miklós Magyar Emlékekért a Világban Egyesület

elnökének vetített-képes előadása
Sociaty for Hungarian Memorials Worldwide

Az est házigazdája: Kovács Csaba mérnök – szervezetfejlesztő
Gerencsér Gábor magyar-angol szakos

középiskolai tanár - rádiós riporter
Wenczler Béla gépész–vállalkozó és kedves családjaik

2022. április 8-án (péntek) 18 órakor
GONDOLATOD A TETTED – EGY ELVETETT MAG

Bolf László Sargyú természetgyógyász
termék bemutatója és vetített-képes előadása

2022. május 13-án (péntek) 18 órakor
RÉGI GÖCSEJ PARASZTI VILÁGA

Dr. Pais István filozófiatörténész -
nyugalmazott egyetemi docens vetített-képes előadása

Professzor úr – eredeti göcseji nyelvjárásban fogja megtartani az
előadását!

Az est házigazdái: Bognár Simon gazdálkodó -
Wegroszta Zoltán erdőmérnök és kedves családjaik

Sabján Ferenc költő - nyugdíjas tűzoltó

102 éve írták alá - a magyarság megsemmisítését célzó
- bűnös és igazságtalan szerződést - Trianonban!

2022. június 4-én (szombat) 16.30 órakor
Politikai pártoktól független civil megemlékezés!

A kötelező ellenállás jogán – a Szent Korona Szövetségében.
TRIANON MEGEMLÉKEZÉS

TRIANON – LELEPLEZETT NEMZETGYILKOSSÁGI KISÉRLET

MEGHÍVÓ


