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Október van, rosszkedvünk hónapja
1956-ot már néhányszor átírták
Október van. Túl vagyunk
rosszkedvű hónapunk felén.
Magunk mögött már az aradi tizenhármak gyászünnepe, s
itt van október 23-a, az 56-os
forradalom évfordulója.
Az 1849. október 6-i kivégzések hivatalos megemlékezései, a koszorúzások rendben
lezajlottak, de tapasztalnunk
kell, hogy egy mai középiskolás előbb felsorolja a túlélő-

show még „életben” lévő szereplőit, mint a tizenhárom aradi
vértanút, s minden bizonnyal
többet tud a pillanat „sztárjairól”, mint Görgeyről vagy
Haynauról.
1956-ot már néhányszor átírták. A reakciós ellenforradalom előbb sajnálatos eseményekké szelídült, majd Pozsgay
által népfölkeléssé lépett elő,
aztán mára hivatalosan is for-

radalom és szabadságharc néven tiszteljük azt a dicsőséges
13 napot.
A címke változott, de a hivatalosság nyilatkozataival ellentétben, a forradalom célkitűzései mai napig sem
valósultak meg. S azok, akik
ezekért harcoltak ma is méltatlan körülmények között
élnek (ha még egyáltalán

élnek), a forradalom legázolóinak oldalán állók, s azok
politikai, szellemi örökösei
(még a rendszerváltás után is)
a hatalom megtestesítői voltak
éveken keresztül. Koszorúztak, kitüntetéseket adtak és
kaptak…
Október van. Rosszkedvünk hónapja.
F.L.

A félmilliárdos csődtömeg

Fotó: MTI

Karácsony Gergely bizakodóan tekint a jövőbe óriásplakátjáról még az előválasztás után is Zalaegerszegen.
Márki-Zay Péter – egyik
első fordulóbeli ellenfele – szerint Karácsony Gergely mintegy 500 millió forintot költött
kampányára. Nem megtakarított pénzéből.
Aztán visszalépett. Kudarc
kudarc hátán.

Egyébként ő Budapest főpolgármestere. Eddig kampányelfoglaltsága miatt megoszlott a figyelme a miniszterelnöki álmok és a városvezetés között, most azonban már minden idegszálával a fővárosra tud koncentrálni.
Lehet, hogy ez lesz Budapest veszte…
E.E.

A polgári kormány hivatalosan és érzelmileg is forradalom és
szabadságharc néven tiszteli azt a dicsőséges 13 napot.

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

Fotó: Zalatáj

A személyi sérülések szakértője. Tel.: 06-70/367-6559

Hipernegatív volt Karácsony Gergely hatékonysága a befektetett kampányköltség és az eredményesség szempontjából.
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* Múltidézés Flam rajzaival

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

Készülődés

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

– Rozi néni, ha elhint valami jó kis pletykát a polgármesteri
ellenjelöltemről, hat hétig ingyen adom a vasárnapi leveshez a farhátat…!
(2014.08.21.)

Őszinte termékleírás…

• 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

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

(2014.08.21.)

Aggodalom
Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Olvassa a Zalatáj
megújult honlapját!
www.zalatajkiado.hu

– Hallod haver, most alighanem komoly veszély fenyegeti a
szabadságeszményünket… Orbán valami munkaalapú társadalmi berendezkedést emleget!...
(2014.09.18.)

* 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. október 21.
HIRDETÉS
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Folytatódik a vidékfejlesztés és az agrárium megerősítése
Háromszor akkora a forrás, mint korábban hét év alatt összesen

Rendkívül fontos a magyar vidék gazdaságának, erőforrásainak megőrzésén túl annak megújítása is.

7537 milliárd forint érkezik a magyar vidék erősítésére,
fejlesztésére a Közös Agrárpolitika (KAP) uniós és hazai
forrásai révén 2027-ig. A KAP

vidékfejlesztési pillérén keresztül érkező forrásokat így 2021től a kormány – a korábbi évek
17,5 százalékos támogatása
helyett – 80 százalékkal egé-

szíti ki. A kormány döntése azt
jelenti, hogy az elkövetkező hét
évben 4265 milliárd forintot
fordítanak a magyar vidék, a
magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar fejlesztésére.
Ez pontosan háromszor
annyi, mint ami eddig volt, a
forrás valódi nagyságát úgy
lehet a legjobban érzékeltetni,
hogy idén pontosan ugyanannyi forrás áll rendelkezésre
2021-ben, mint amennyi az ezt
megelőző hét évben összesen.
A KAP másik pillére, a
jövedelempótló támogatások révén pedig további 3272 milliárd forintnyi, 100 százalékban
uniós forrásból segítik a hazai
mezőgazdasági szereplőket.
A forrás nagysága azonban
indokolt, mivel Nagy István
agrárminisztert idézve: „...nemzetünk jövője szempontjából

A Nemzeti Hitvallás szellemében
10 éves hazánk új Alaptörvénye
2011. április 25-én ünnepélyes keretek közt írták alá
hazánk új Alaptörvényét, mely
az önrendelkezését elvesztett
Magyarország 1949-es dátummal ellátott régi alkotmányát
váltotta fel. Idén ünnepeljük
tehát az új normaszöveg aláírásának 10. évfordulóját, amely
magában foglalja az állam
felépítésével és működésével
kapcsolatos legfontosabb szabályokat. Jelentőségét nagyban meghatározza, hogy az
immár valóban szabad és demokratikus Magyarország maga alkotta, idegen hatalmak
befolyása nélkül, rögzítve a
magyar állam nemzeti, valamint az európai értékek melletti elköteleződését, a szükséges lelki és szellemi megújulás iránti igényét.
Az elmúlt 10 évben Magyarország új Alaptörvénye
olyan erős és megbízható iránytűként szolgált, mely hitet és
erőt adott a nemzeti szuverenitás
érdekében vívott harcban, az
ország gazdasági és pénzügyi
megerősítése érdekében végzett
munkában, az európai és ke-

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott a Zala Megyei Kormányhivatalban kifüggesztett Nemzeti Hitvallással.

resztény értékek védelmét, s
azon belül is kiemelten a családokat és gyermekek érdekét
szem előtt tartó törvényhozásban.
A magyar kormány az idei
évben az alkotmányban is
rögzített Nemzeti Hitvallás
kormányzati épületekben történő kifüggesztésével tiszteleg
e jeles jubileum előtt. Az
államigazgatási szervek e példát követve szintén fontosnak
tartják, hogy a középületekben

méltó, jól látható helyen kerüljenek elhelyezésre a magyar állam működését szabályozó alapdokumentumok.
Fenti elvek mentén a Zala
Megyei Kormányhivatal maga
is elkötelezett az Alaptörvényben meghatározott nemzeti értékek mellett, ezért a
nemzeti ünnep előtt a hivatal középületeiben is kifüggesztették a Nemzeti Hitvallást.

rendkívül fontos a magyar vidék gazdaságának és erőforrásainak megőrzésén túl annak
megújítása is. A célunk éppen
ezért egy tudásalapú, innovációra építő, versenyképes és sikeres agrárium megteremtése.”
A Magyar Vidékfejlesztési
Program támogatása Európában egyedülállóan magas.
Orbán Viktor miniszterelnök szavait idézve: „A magyar
vidék feladata a magyar létezés természetes és egészséges
állapotának biztosítása. Ideje
végre rendezni Magyarország
tartozását a vidékkel szemben,
helyre kell állítani azt a méltóságot és azt az erőt, amelyet
elvettek a magyar vidéktől”
Nem túlzás azt állítani,
hogy Zala megyében nincs
olyan mezőgazdasági termelő,
agrárvállalkozás, aki ne kerülne kapcsolatba a kormányhivatallal. Számos olyan hatósági
területen tevékenykedik a kormányhivatal, ahol részben a kötelező adminisztráció kapcsán,
részben a támogatási lehetőségek okán nap, mint nap segíti
az agrárvállalkozások munkáját.
A feladatok ellátásában a
Zala Megyei Kormányhivatal
is részt vesz, melynek részleteiről dr. Sifter Rózsa kormánymegbízottat kérdeztük.
Az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály egyrészt ellátja a Vidékfejlesztési
Program keretében meghirdetett intézkedésekre benyújtott
kérelmekhez kapcsolódó kérelemkezelési feladatokat, másrészt végrehajtja a benyújtott
kérelmekhez kapcsolódó ellenőrzési feladatokat. A megyei kormányhivatal Agrár- és
Vidékfejlesztést Támogató Főosztálya azért dolgozik, hogy
a vidékfejlesztési programok
gyorsan, hatékonyan jussanak
el a megye valamennyi agrárvállalkozásához és családi gazdaságához. Arra bíztatok mindenkit, hogy kérdéseikkel forduljanak főosztályunk kollégáihoz, akik készséggel adnak
felvilágosítást a vidékfejlesztési pályázatokkal kapcsolatban – hangsúlyozta a kormánymegbízott.
(Folytatás az 5. oldalon)

2021. október 21.
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Állami Főépítészi Fórum Zalaegerszegen
A zalai tapasztalatokat is megosztották a résztvevőkkel
Az idén júliustól megváltozott építési, valamint területfejlesztési és területrendezési
törvényből fakadó feladatok is
terítékre kerültek azon a szakmai fórumon, amelyet 2021.
szeptember 30-án, csütörtökön
az állami főépítészek számára
rendeztek a megyeszékhelyen.
Az idei évi országos értekezlet
ezúttal a Zala Megyei Kormányhivatal szervezésében valósult
meg a ZalaZONE járműipari
tesztpálya fogadóépületében.
Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott, a szakmai fórumot
vendégül látó kormányhivatal
vezetője köszöntőjében hangsúlyozta, a szakterület jelentőségét mutatja az is, hogy
ezek a szervezeti egységek a
kormányhivatalokon belül közvetlenül a kormánymegbízott
irányítása alá tartoznak. Munkájukat azonban nemcsak az
említett feladatkör teszi ki,
hiszen egyebek mellett szakmai segítséget nyújtanak az
önkormányzati főépítészi feladatok ellátáshoz, koordinálják
az önkormányzatok terület- és
településrendezéssel, valamint
az építészeti értékvédelemmel
kapcsolatos döntéseinek előkészítését is. A 2021. év januárjában bevezetett változások és
a megnövekedett feladatok következtében pedig már a Zala
Megyei Területi Településrendezési és Építészeti-Műszaki
Tervtanács feladatait is az Állami Főépítészi Iroda végzi –
emelte ki a kormánymegbízott.

Dr. Sifter Rózsa a szakterület jelentőségét is kiemelte.

Az eseményen dr. Sifter
Rózsa rámutatott arra a kiemelt beruházásokkal összefüggésben kialakított zalai gyakorlatra is, aminek köszönhetően a kiemelt projektek megyénkben zökkenőmentesen és
gyors ütemben valósultak meg
az elmúlt években. Mint mondta, a beruházók havonta tájékoztatják a kormányhivatalt a
munkálatok helyzetéről és előrehaladásáról, melyeket az állami főépítészi iroda fog össze.
A hatóságokkal a közvetlen
kapcsolattartás tehát biztosított, melynek révén nyomonkövethetők és adott esetben
elháríthatók a beruházást nehezítő körülmények.
A fórumnak helyet adó járműipari tesztpálya főbb jellemzőit Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri

biztos osztotta meg a hallgatósággal, míg Balaicz Zoltán
polgármester a város történetének fontosabb dátumait idézte fel, s kitért arra is, hogy a
megyeszékhely az épített örökség terén nem túl gazdag, ezért
igyekeznek ennek elemeit megóvni, és ebben kiváló partnerre
találtak a kormányhivatalban.
A rendezvény során a közeljövőben várható jogszabályi
változásokról, valamint az előkészítés alatt álló feladatokról
Füleky Zsolt, a Miniszterelnökség építészeti, építésügyi
és örökségvédelmi helyettes államtitkára tartott tájékoztatót,
aki régi hagyomány alapján
Állami Főépítészi Vándorser-

leget adott át Faragóné Godó
Mária, a Komárom-Esztergom
Megyei Kormányhivatal állami főépítésze részére, a szakmai munkában elért eredmények elismerése érdekében.
Ezt követően szakmai kerekasztal beszélgetésre került
sor, amely érintette az aktuális
feladatokat, így az új típusú
településfejlesztési és településrendezési tervek bevezetését, a 2022. januártól induló
E-TÉR elektronikus egyeztető
felületet, amelynek köszönhetően a települési tervek egyeztetése és véleményezése a
Lechner Tudásközpont által
üzemeltetett alkalmazáson keresztül fog tudni megvalósulni,
így könnyebbé, egyszerűbbé
és gyorsabbá téve a tervek
elfogadásának folyamatát.
A szakmai fórumon előadást tartott továbbá Hamar
Zoltán, az Autóipari Próbapálya Zala Kft. cégvezetője,
valamint Gulyás Tibor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium innovációért felelős
helyettes államtitkára is, aki az
új innovációs parkok részleteiről tájékoztatta a rendezvény résztvevőit.
A városban megvalósuló
fejlesztéseket, valamint a járműipari tesztpályát buszos városnézés keretében is bemutatták a rendezvény vendégeinek.

Folytatódik a vidékfejlesztés...
(Folytatás a 4. oldalról)
Az idei évben meghirdetett nagy érdeklődést kiváltó
jogcímek a magánszemélyek
és vállalkozások esetében, az
állattenyésztést támogató pályázatok, növénytermesztést
és kertészetet elősegítő támogatások, terménytárolók, szárítók fejlesztése, élelmiszer
feldolgozást elősegítő technológiák beszerzése. A vidéki
térség infrastruktúrájának javítását célozza meg a külte-

rületi helyi közutak fejlesztése
önkormányzatok számára pályázat, míg a termékértékesítést segíti elő a helyi piacok
támogatása pályázat. Népszerű felhívás kistermelők körében a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztésének támogatása. A megyében benyújtott 200 pályázatból 118
esetben született támogató
okirat közel 650 millió Ft
értékben – emelte ki dr. Sifter
Rózsa.

Fotók: Zala Megyei Kormányhivatal
A rendezvényen a közeljövőben várható jogszabályi változásokról is szó esett.

A cikkek a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával jelennek meg.
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Kanizsa és Egerszeg…
Üzenet egykori diákvárosomnak (4-5.)
Bevallom, megszerettem Kanizsát. Bigamista lettem. Csodáltam Nagykanizsát, s ragaszkodtam Zalaegerszeghez.
Most kanizsai barátaim mondják ugyanezt. Arra kíváncsiak,
hogy mi Egerszeg titka, mi a dinamikus fejlődés magyarázata.
Nagyon egyszerű. A megyeszékhelyen a város fejlődését
érintő kérdésekben az ellenzék is partner volt. Nem voltak itt
közgyűlési botrányok, kisstílű ellenkezések. Igen, ehhez az is
kellett, hogy a 60 ezres város választásokon fejezze ki egyértelmű akaratát. S ez meg is látszik a megyeszékhelyen, annak
fejlődésén. Talán nem véletlen, hogy néhány nappal ezelőtt
Balaicz Zoltán vehette át az Év polgármestere díjat.
No, de térjünk vissza időutazásunk kezdetére! 1967 őszén a
Winkler Lajos Vegyipari Technikum tanulója lettem, hogy teljesítsem szüleim konszolidált kérését a jövőmet illetően. Majd ha
önálló kenyérkereső leszel, akkor gondolkodhatsz az újságírásról, eresztettek önálló utamra Nagykanizsára.
A Zrínyi Miklós fiúkollégium egy új, szokatlan környezetet
jelentett. Mi, elsőévesek – ahogy a felsősök felsőbbrendű gőggel
„hernyóknak” neveztek minket – ismerkedtünk egy új világgal, s
azzal is, hogy az érettségi előtt álló negyedikesek amolyan tisztiszolgának tekintettek bennünket. Vegyes volt a kép: vagyis olajosok, Landler (akkor így nevezték a mai Batthyány-gimnáziumot – a szerk.) és Mező- gimnazisták, kerisek egyaránt az
ódon épület lakói voltak. Most már elmondhatom, hogy az olajipari technikum negyedikesei voltak a „legkönyörtelenebbek”,
élvezték a „hernyók” regulázását. Szerencsére a riválisok, a
negyedikes zalaegerszegi vegyisek védőszárnyai alatt ebből mi,
egerszegiek keveset éreztünk.
Hamar felfedeztük a kanizsai Béke mozi oldalpáholya kínálta
különlegességet. Legalább olyan nehéz volt oda jegyet szerezni,
mint az egerszegi Ady mozi 22. sorába. A vetítővászon előtti
első sorban ülni amolyan vagány kihívás volt, míg a kanizsai
Béke mozi oldalpáholyába már a serdülő kor diktálta természetes életérzés vezérelt bennünket. Ott át lehetett ölelni feszengő izgalommal úgy a lányt, hogy azt nem sokan láthatták.
S ott volt a mozi mellett a művelődési ház, aminek már más a
funkciója. Iskolai bálok, hétvégi Flamingó koncertek. S az
emlékezetes Metro-koncert, ami nem szokványosan zárult. A
zárószám után – a vastapsot követően – véletlenül az élő mik-

Az egykori Zrínyi Miklós fiúkollégium bejárata. Jelenleg zárva
van, felújításra vár. Köszönet Balogh Lászlónak, Nagykanizsa
polgármesterének és Cseresnyés Péter országgyűlési képviselőnek, hogy bemehettem, s felidézhettem a régi emlékeket.

A kollégium nagyterme. Nappal étterem, délután a tanórák
helyszíne volt. Este közösen nézhettük a televíziót, amennyiben kiérdemeltük.

rofon előtt megjegyezte a frontember: – Játszunk még ezeknek a
p…..toknak? Egy színpadra fellépő kemény kanizsai fiú pofonnal válaszolt a kérdésre.
Az iskolában csak kapkodtuk a fejünket. Tömték agytekervényeinkbe a szervetlen és szerves kémiát, a kémiai technológiát, a fizikai-kémiát, a vegyipari géptant, az üzemgazdaságtant
és az automatizálást, de a humán tárgyakat sem hagyták ki. S a
testedzés sem maradt ki a tanrendből. Soha nem felejtem
Kollman Pál testnevelő tanár urat, akit ha nem bosszantottunk
fel, akkor szabad volt a foci-, a kosárlabda-pálya, ha nem, akkor
szertornával kínzott bennünket vagy futást rendelt el.
1968 januárja… Annak is az eleje. Ilyenkor sokan számvetést
készítenek és fogadkoznak, hogy új életet kezdenek. Nekem
eszembe sem jutott, hiszen benne voltam az új életben. Ötödik
hónapja kanizsai diáknak mondhattam magam.
Ritkultak a hazautazások Egerszegre. Aggódó szüleimet azzal nyugtattam, hogy a Winkler Lajos Vegyipari Technikumban
nem tréfálnak, aki nem felel meg a követelményeknek, annak
kiteszik a szűrét.
S ezzel nem is füllentettem nagyot, hiszen a mi osztályunkból,
az I. D-ből is maradtak ki egykori osztálytársak. Volt, aki nem bírta a tempót, akadt, aki rájött, hogy a vegyészet nem az ő világa.
Tehát nem volt lelkiismeretfurdalásom. A hazautazások
ritkulásának oka azonban nem az iskolai tehertétel volt. Inkább a
barátok, az új környezet. Most, ennyi év távlatából visszagondolva úgy érzem, hogy megcsaltam szülővárosomat, Zalaegerszeget. Nagykanizsa kedvéért.
A polgári város miliője rabul ejtett. Akkor, abban az életkorban,
abban a helyzetben még nem éreztem – nem is érezhettem –, hogy
a politikában – még a kádári szocializmus korában is – történhetnek érdekes változások. Pedig fontos állomáshoz érkezett a
helyi, a megyei politika. S főleg Nagykanizsáé, Zalaegerszegé.
A megyeszékhely fejlesztési terveiről Szigeti István, a városi
tanács akkori főmérnöke a Zalai Hírlap 1968 január ötödikén
megjelent számában elmondta, hogy a korábbinál jelentősebb
városfejlesztéssel számolnak, több forrás jut erre. Számos tömbház, családi ház építése kezdődik, jelentős közműépítésre kerül
sor, Landorhegyen étterem és cukrászda, MÜM iskola, új
szakközépiskola épül. Zalaegerszeg lakossága 1970-ben várhatóan 40 ezer, 1980-ban 50-55 ezer lesz.
Nagykanizsán a Nagykanizsai Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet igazgatósági elnöke, Bakonyi István úgy
nyilatkozott a megyei napilapnak, hogy felépítik a Somogyi úti
nagyáruházat (Dél-Zala Áruház), a 7-es út mellett vendéglőt és
cukrászdát építenek (Kanizsa Étterem) és a palini városrészben
lévő húsüzemben új gépsort helyeznek üzembe.

Zalatáj

2021. október 21.

A két koncepció között van némi különbség. Akkor még
nem tudhattam, hogy ekkor kezdődött a két város közötti „kiegyenlítődés” folyamata. Most már könnyű dolgom van, ennyi
év után. Az eltelt idő, a történések egyértelmű magyarázatot
adnak arra, hogy miként fordult át a két város pozíciója.
Én ebből még semmit sem érzékeltem akkor. Sokkal inkább
az érdekelt, hogy mi lesz a zalai focival. Az NB II jelentette a
legmagasabb osztályt az érintett csapatok számára. A ZTE-nél
két jelentős igazolást jelentettek be: Vörös István, a Zalaegerszegi Dózsa volt labdarúgója az NB I-es Komlóból, Tóth (Lutya)
József Debrecenből visszaigazolt az egerszegi csapathoz.
A Nagykanizsai Olajbányásznál kicsi volt a mozgás. A
Zalaegerszegi Dózsánál a bevonulásokat várták, az újonc
Nagykanizsai VTE-nél még kialakulatlan volt a helyzet – írta a
Zalai Hírlap 1968 január negyediki száma.
Mi pedig éltük gondtalan diáknapjainkat a Winkler Lajos
Vegyipari Technikumban és a Zrínyi Miklós Fiúkollégiumban,
ott, az Olajbányász pálya mellett. Ne feledkezzünk el azokról
sem, akik a „főnökeink” voltak. A technikumot akkor Pervein

Fotó: Thúry György Múzeum
Az épülő Dél-Zala szövetkezeti áruház Nagykanizsán.

Tibor igazgató vezette, helyettese Meixner Béláné és Cserfalvi
József volt. A laboratóriumot megfellebbezhetetlen tekintéllyel
Küronya István irányította. A kollégium igazgatóját Németh
Lászlónak hívták, akit mi, diákok egymás között csak Seriffnek
hívtunk. Amikor a tanulószobában a padomba belevéstem a
ZTE és az FTC felíratot, Kanizsára rendelte asztalosmester
édesapámat. Csak annyit mondott neki, hogy a javítás az ő
dolga. „sliffentyű” fiáról egy rossz szót sem szólt. Édesapám
nem volt ilyen szűkszavú és nyugodt, amikor beszélt velem.
Ekler Elemér
(Folytatjuk)
A sorozat valamennyi része megtalálható honlapunkon több
fotóval (www.zalatajkiado.hu). Már azok is olvashatók, amik
nyomtatásban eddig nem jelentek meg.

2021/06/21
ZALAHÁSHÁGY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00002

ZALAHÁSHÁGY ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLET
ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE
Zalaháshágy Község Önkormányzata a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív
Programok Irányító Hatósága által a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül kiírt, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-16ZA1-2018-00002 kódszámú pályázattal 25,12 millió Ft
100%-os támogatásban részesült.
A széndioxid-kibocsátás csökkentés és az erőforráshatékonyság megvalósítása valamennyi településen kihívást jelent. Az Önkormányzat célja az önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése, önkormányzati tulajdonában lévő épületek illetve infrastrukturális létesítmények energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése, a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentése.
A jelen projekt megvalósításának a fő célja: az épület hőtechnikai jellemzőinek javítása, az épületek energetikai
jellemzőinek meghatározásáról szóló, a jelenleg hatályos
7/2006 (V. 24.) TNM rendelet költség optimalizált követelményszint értékeinek figyelembe vételével, a fosszilis
energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése.
Az épületen (8997 Zalaháshágy, Petőfi Sándor u. 74,
hrsz: 174) a következő önállóan támogatható tevékenységek kerülnek megvalósításra:
– nyílászárók cseréje
– épület szigetelése
– faelgázosító kazán beszerzése, üzembe helyezése
A projekt illeszkedik a Nemzeti Energiastratégia 2030,
Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv, ill. Nemzeti Épületenergetikai Stratégiában
megfogalmazottakhoz.
A beruházás hozzájárul az önkormányzatok által működtetett intézmények ÜHG-kibocsátásának csökkentéséhez.
A projekt tervezett befejezése: 2021.07.31.
Kapcsolattartó: Horváth Gyula polgármester
Cím: 8997 Zalaháshágy, Petőfi Sándor u. 74.
Telefon: 92/371-091

Fotó: archív
A zalaegerszegi Napfény éttermet és cukrászdát 1968-ban
kezdték építeni és 1969-ben adták át. A megyeszékhely kedvenc szórakozóhelye volt.
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A köztársasági elnök Zalában
A környezettudatosság példája lehet Gyenesdiás
Sok önkormányzatnak lehet példa Gyenesdiás, amelyet
az elmúlt 25 évben sikerült
nagyon tudatos munkával
vonzó, környezetbarát és fenntartható módon üzemeltethető
településsé változtatni – közölte az államfő október 13-án,
a Balaton-parti településen
tett látogatása után.
Áder János a klímabarát
község címét tavaly elsőként
elnyerő zalai település eredményeit jellemezve úgy fogalmazott: az ott élőknek lényegében két kezük munkájával, szinte fillérekből, de komoly összefogással és együttműködéssel sikerült példává
tenniük Gyenesdiást.
Kifejtette: a településen a
természeti és az épített örökség megőrzésére egyaránt nagy
hangsúlyt fektettek. Példaként
említette a partközelben álló,
nemrég újjáépített vízimalmot, amelyben ma már pékmúzeum és herbárium is helyet kapott, a korábban a malmot hajtó, de eltömített patakot pedig visszaadták a természetnek.
A köztársasági elnök úgy
látja, a gyenesdiási óvodában
és iskolában tanuló gyerekek
hazaviszik azt, amit a sétán
vagy a foglalkozáson tanul-

nak, tapasztalnak. „Ők a mi szövetségeseink, akik a leginkább
fogékonyak”, és figyelmeztetik
a szüleiket, nagyszüleiket is, ha
nem éppen környezettudatosan
cselekednek.
Áder János az MTI kérdésére beszámolt arról is, hogy
szóba került a Balaton nyugati
medencéjében időről időre felmerülő iszapkotrás és az algásodás kérdése is. Jelezte, hogy
tárgyalt már erről Szári Zsolttal, aki a Balaton élővilágmegőrzésének miniszteri biztosa lett nemrégiben.
„Várok egy tanulmányt (.),
és reméljük, nemcsak a műszaki megoldás, de a forrás is meglesz ahhoz, hogy ez a régóta,
több évtizede húzódó probléma
megoldódjon a közeljövőben”
– jegyezte meg az államfő.
A köztársasági elnök Gyenesdiáson tárgyalt Gál Lajos
jelenlegi és Szalóky Jenő egykori polgármesterrel, majd
megtekintette a Pásztorházban
berendezett avar történeti kiállítást. Az általános iskolában
meglátogatta az öko bemutatóés játékteret, majd a diási vízimalmot és a Festetics fűszerkertet és herbáriumot kereste
fel, mielőtt a Balaton-parton
tartott sajtótájékoztatóval lezárult a programja.

Áder János (b2) és Gál Lajos (j2) Gyenesdiáson a polgármesteri hivatalban tartott tanácskozáson.

Fotók: MTI/Varga György
Áder János Gál Lajos (b) társaságában megtekinti a gyenesdiási avar történeti kiállítást.

FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐ IRODA
13 biztosító egy helyen,
teljeskörű,- díjmentes ügyintézéssel!
ülakásbiztosítások ükötelező gépjármű felelősségbiztosítások
átdolgozása a legkedvezőbb díjra üteljes körű casco üutasbiztosítás
üélet,- baleset,- nyugdíjbiztosítások üvállalkozói vagyon és
felelősség biztosítások ükárfelvétel ügyintézés
Munkatársakat keresünk az alábbi pozíciókba:
übiztosításközvetítő ühitelközvetítő üingatlanközvetítő
Részletek: www.cashbank.hu / karrier
H-Kontakt Group Kft / Horváth József
Irodáink:
Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3.
Zalalövő, Kossuth u. 17.
Zalacséb, Kossuth u. 18.
Időpont egyeztetés: 06-30-9373-789
Web: www.cashbank.hu
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2020/07/09

2020/07/09

KARMACS KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

KARMACS KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

SAJTÓKÖZLEMÉNY

TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00031

TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00040

ÖNKORMÁNYZATI KONYHA ÉPÜLETÉNEK
ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE KARMACSON

KÖZSÉGHÁZA ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE, KARMACSON

Karmacs Község Önkormányzata a Nemzetgazdasági
Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül kiírt,
„Önkormányzati konyha épületének energetikai korszerűsítése Karmacson” tárgyú felhívásra benyújtott
TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00031 kódszámú pályázattal
38 467 145,- Ft 100%-os támogatásban részesült.
A jelen projekt megvalósításának a fő célja: az épület hőtechnikai jellemzőinek javítása, az épületek energetikai
jellemzőinek meghatározásáról szóló, a jelenleg hatályos
7/2006 (V. 24.) TNM (2016.01.01. szerinti) rendelet költség optimalizált követelményszint értékeinek figyelembe
vételével, a fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, háztartási méretű kiserőmű
fotó villamos rendszer kialakítása saját villamosenergiaigény kielégítésére, ezzel hozzájárulás az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérésre.
Az önkormányzati konyha Karmacson a Szent Anna
téren helyezkedik el, az önkormányzati hivatal közvetlen
környezetében. Az épület hagyományos tégla falszerkezetű, magas tetős, cserépfedéses épület. Funkciója:
konyha. Az épület jellemzően földszintes, energetikailag
egy egységet képez. Az épület 1954-ben épült. Az épületen 1985-ben volt az utolsó jelentős felújítás.
A projekt tartalmazza:
• Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik
korszerűsítése által
• Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotóvillamos rendszer kialakítása saját villamosenergiaigény kielégítése céljából
Önállóan nem támogatható, választható tevékenységeket:
• Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó
fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése
• Hőszivattyú rendszerek telepítése és hőközlő rendszerre kötése
Az épület jelenleg nem akadálymentesített, a projekt részeként tervezzük megvalósítani az akadálymentesítést is.

Karmacs Község Önkormányzata a Nemzetgazdasági
Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül kiírt,
„Községháza energetikai korszerűsítése, Karmacson”
tárgyú felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-16-ZA1-201800040 kódszámú pályázattal 24.790.250,- Ft 100%-os
támogatásban részesült.
A beruházás során egy épület felújítására kerül sor
Karmacs Községben: hivatal. A projektbe bevont épület
épületenergetikai jellemzői a jelenleg hatályos követelményektől messze elmaradnak, a határoló szerkezetek
hőszigetelő képessége rossz, az energiaellátó rendszerek pedig elavultak.
Az épületen (8354, Karmacs, Szent Anna tér 1., hrsz.:
338.) a következő önállóan támogatható tevékenységek
kerülnek megvalósításra:
Nyílászáró-csere és utólagos külső oldali hőszigetelés
valósul meg: a homlokzati falak hőszigetelése 15 cm vtg.
polisztirol hőszigetelő rendszer alkalmazásával. Padlásfödém hőszigetelése 20 cm vtg., szálas hőszigetelő rendszer alkalmazásával. Pincefödém hőszigetelése 12 cm
vtg., kőzetgyapot hőszigetelő rendszer alkalmazásával.
Az épületben található korszerűtlen, állandó hőmérsékletű gázkazán és elektromos hőtárolós kályha cseréje
kondenzációs kombi gázkazánra.
Az épület villamos energia fogyasztásának csökkentése/kiváltása érdekében hálózatra visszatápláló napelemes rendszer telepítése.
Infokommunikációs és projektarányos akadálymentesítés.
Nyilvánosság biztosítása
Képzési anyag kidolgozása
A projekt illeszkedik a Nemzeti Energiastratégia 2030,
Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv, ill. Nemzeti Épületenergetikai Stratégiában
megfogalmazottakhoz.
A beruházás hozzájárul az önkormányzatok által működtetett intézmények ÜHG-kibocsátásának csökkentéséhez.

A projekt tervezett befejezése: 2021.11.30.

A projekt tervezett befejezése: 2021.12.29.

Kapcsolattartó: Kelemen István polgármester
Cím: 8354 Karmacs, Szent Anna tér 1.
Telefon: 83/373-071

Kapcsolattartó: Kelemen István polgármester
Cím: 8354 Karmacs, Szent Anna tér 1.
Telefon: 83/373-071

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Zalatáj
havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Hirdetésszervezõket

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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A zalaszentgróti „munkamegbeszélés…”

A „munkamegbeszélés” résztvevői.

Dobrev Klára, a DK miniszterelnök-jelölt jelöltje október 8-án Zalaszentgróton
járt. Erről maga írt közösségi
oldalán:
„Az elmúlt négy hónapban
harmadszor jártam tegnap Zalaszentgróton.

Mert nemcsak az a meggyőződésem, hogy az országot
megállás nélkül járva lehet jól
felkészülni a kormányzásra,
hanem az is, hogy jól kormányozni pedig csak az önkormányzatok bevonásával lehet
majd 2022 után.

Ezért találkoztam Zalaszentgrót és Petrivente polgármestereivel, Baracskai Józseffel és
Korcsmáros Krisztiánnal, valamint a közös ellenzék két Zala
megyei képviselőjelöltjével,
Dr. Csidei Irénnel és Horváth
Jácinttal, hogy tőlük tudjam
meg, mire van szükség Zala
megyében, hogy közösen milyen megoldásokat kínálunk az
itt élők problémáira.
Csak így lehet majd győzni
jövő áprilisban és csak így lehetünk sikeresek az Orbánrendszer leváltása után, közösen az önkormányzatokkal, a
helyi képviselőkkel. Én ilyen
kormányzásra készülök!”
Gyakran megfordul tehát
Zalaszentgróton Dobrev Klára,
mintha hazajárna a Zala-parti

Horváth Jácint szűkszavúbban írt a találkozásról, de a
lényeg összecseng Dobrev és
Csidei asszony mondandójával:
„Dobrev Klárával egyeztettünk arról, hogy a 2022-ben
felálló új kormánynak vissza
kell adnia az önkormányzatok
forrásait és döntési lehetőségeit.”
Dr. Korcsmáros Krisztián
munkamegbeszélésként jellemezte a találkozót közösségi
oldalán, majd így folytatta:
„Köszönöm a meghívód…
(Dobrev Kláráét – a szerk.)
Neked számít a kistelepülések
polgármestereinek véleménye,
javaslata. Dobrev Klára teszi a
dolgát és nem kicsinyes, bohózatba illő kampányt folytat.

A Demokratikus Koalíció kocsija parkolópályán a zalaszentgróti városháza udvarán.

kisvárosba. Baracskai József
polgármester irodájában, a városházán történt ez a találkozás, amelyről dr. Csidei Irén, a
Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselő-jelöltje
(Zala megye 1. sz. választókerület) is beszámolt közösségi
oldalán:
„Tegnap Zalaszentgróton
találkoztam Dobrev Klárával,
ahol arról beszélgettünk, hogyan lehet sikeresebb Zala megye. A siker záloga az egészségügyi, szociális, gazdasági
fejlesztések mellett az is, hogy
megszűntessük az uram-bátyám világot, amit a mai hatalom felépített településeinken.
Az országot jól kormányozni csak az önkormányzatok bevonásával lehet 2022
után. Dobrev Klára ilyen munkára készül.
Én őt támogatom a holnap
kezdődő ellenzéki előválasztás
második fordulójában. Meggyőződésem, hogy nem csak
nyerni, kormányozni is tud.”

Neki az emberek véleménye,
problémája a legfontosabb és
megoldást kínál az Orbán
utáni demokratikus Magyarország számára. Hajrá Dobrev
Klára veled vagyunk.”
A Korcsmáros Krisztián
által munkamegbeszélésként
jellemzett találkozón a házigazda Baracskai József kezdetben talán még független városvezetőként moderálta a beszélgetést, majd átvedlett a
Szentgrót Most által támogatott polgármesterré, s ahogy
egyre lelkesebb lett az Orbánrezsim elleni hangulat, úgy lett
a Demokratikus Koalíció elkötelezett híve. A rossznyelvek
szerint már több filmproducer
is felkérte egy politikai thrillerben az emberarcú kaméleon
eljátszására, de a választási
kampány miatt erre most nincs
ideje.
Azon sem lepődnék meg
egyébként, ha ezen a „munkamegbeszélésen” dr. Korcsmáros Krisztián arról adott volna

tájékoztatást – saját példáján
keresztül –, hogy miért van
szükség egy 360-370 lelkes
falunak, mint Petriventének,
főállású polgármesterre.
Horváth Jácint beszélhetett
például arról, hogy milyen harmonikus a képviselők együttműködése a nagykanizsai testületben, s hogy az ellenzéki
többség által kinevezett önkormányzati cégek vezetői milyen
„hozzáértő” munkát végeznek.
Állandó téma ugyanis pénzügyi mentőöv kunyerálása.
Dr. Csidei Irén számos önkormányzati tapasztalattal gazdagodhatott, ami azért is hasznos, mert nem igazán dolgozott még ezen a területen. Az
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új információk hasznosak lehetnek, mert a kórház főigazgatói beosztásából történő felmentés miatti sérelme önmagában még kevés a választási
sikerhez.
A „munkamegbeszélés” főszereplője, Dobrev Klára talán
megemlítette, hogy nem csak
az országot, hanem az önkormányzatokat is csődközeli állapotban adta át a MedgyessyGyurcsány-Bajnai trió. Mert
kedves férje és vezetőtársai
hazudtak, reggel, éjjel meg
este. Ha pironkodva is, de bevallhatta volna a „munkamegbeszélés” résztvevőinek, hogy
bizony az Orbán-kormány vállalta át az önkormányzatok

Kisvárosi és demokrata…
Baracskai József megyei rekorder lett

A zalaszentgróti „munkamegbeszélés szakmai kivonata”
Dobrev Klára közösségi oldalán.

előző kurzusok megszorításai
miatt felhalmozott tartozásait.
S azokról sem feledkezett
meg, amelyek a nehézségek
ellenére igyekeztek takarékosan gazdálkodni.
Vajon lesz egyszer – őszödi
mintára – kiszivárogtatás a
szentgróti „munkamegbeszélés” egyéb részleteiről? Sok
esély nincs rá, de a „munkamegbeszélésen” készült fénykép alapján mintha lett volna
még valaki ezen a találkozón.
Olyan újságíróféle, aki tudósítani szokott Zalaszentgrótról.
Sok mindenről esett már
szó eddig, de egyről nem. Zalaszentgrót önkormányzatának
hivatalos épületében, a DK-s
polgármester irodájában cseréltek eszmét az elvtársak. A
helyi önkormányzatokról szóló
törvény alapján lehetne vitatkozni arról, hogy szerencsés
helyet választottak-e a résztvevők a DK-s „munkamegbeszélésre”. Erről nem érdemes beszélni, hiszen lehet csűrni-csa-

varni az érveket, ellenérveket.
Lehet mondani, hogy Dobrev
Klára EP-képviselőként, dr.
Korcsmáros Krisztin polgármesterként, Horváth Jácint
önkormányzati képviselőként
nyugodtan meglátogathatja Baracskai József polgármestert –
legyen ő egyszer független,
egyszer Szentgrót Most támogatottja, vagy DK-s – a zalaszentgróti városházán. Dr. Csidei Irén ilyen jellegű szerepe
már vitatható. Ám amint a
résztvevők bejegyzéseiből kitűnik, nem is annyira mélyenszántó szakmai tanácskozásnak adott otthont a városháza,
hanem előválasztási, választási
kampánygyűlésnek.
Nincs sok értelme belemenni törvényességi szócséplésbe. Azért sem, mert a törvény mellett van egy másik fontos mérce, az pedig az etika.
Ezen a téren viszont erkölcsi
és etikai „törvényen” kívül áll
Gyurcsány Ferenc és csapata.
Ekler Elemér
um
ik
ar
ng
Hu

Baracskai József, Zalaszentgrót polgármestere közösségi oldalára kitett írásában egy nagy titkot oszt meg az olvasókkal. Íme:
„Kisvárosi polgármesterként és demokrataként nem titok,
hogy Dobrev Klárát támogatom.
Egyezik a véleményünk a vidékfejlesztés fontosságáról, az
európai uniós támogatások igazságos elosztásáról és arról,
hogy olyan kormányra van szükségünk, amely nem elvonja a
forrásainkat, hanem partnerként tekint ránk.
Támogassuk Dobrev Klárát és legyünk nyertese mi is a
változásnak!”
Vagyis a kisváros polgármestere nem független, nem a
Szentgrót Most támogatottja, még csak nem is Zalaszentgrót
DK-s városvezetője. Nem! Ő demokrata, minden demokratikus
koalíció nélkül.
Talán a tudatalatti dolgozott Baracskai Józsefben, amikor
kényszerét érezte annak, hogy demokrata mivoltát hangsúlyozza, hiszen a Demokratikus Koalíció összeállt az antiszemita és
rasszista Jobbikkal az ellenzéki koalícióban. Ez pedig nem
lehet jellemző egy demokratára.
Ügyes… Akkor nézzük csak a listát! Volt már Baracskai József MSZMP-s, MSZP-s, független, Szentgrót Most-os, Demokratikus Koalíció-s, s most demokrata. Csak így „natúr”, koalíció nélkül.
Bravúr, alighanem Baracskai József zalai rekorder lett
köpönyegforgatásban.
E.E.

Fotók: Facebook

• 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!

Fotó: Facebook
A demokrata Baracskai József a Demokratikus Koalíció miniszterelnök-jelölt jelöltjével, Dobrev Klárával.

Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090
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4,4 milliárdos egészségügyi beruházás Zalaegerszegen
fogva arcvédő pajzsokat gyártottak, melyeket a kórháznak,
az orvosi rendelőknek és egyéb
intézményeknek juttattak el.
Zalaegerszegen jelenleg 3
százalék a regisztrált álláskeresők aránya. A következő
években közel 1500 új munkahely jön létre (pl. Rheinmetall gyár, Metrans terminál

és logisztikai központ, AVL,
MouldTech Systems, FLEX,
tesztpálya körüli cégek, beszállítók, északi és déli ipari
park, stb.). Mindezt segíti az
M76-os kétszer kétsávos gyorsforgalmi út építése, a szakképzés és az egyetemi képzés
erősítése, valamint a városban
zajló számos egyéb beruházás.

Elérhetõségeink:
Gyorsan képesek reagálni…

4,4 milliárd forintból fejlesztette gyártását a magyar
tulajdonú MouldTech Systems
Kft., a zalaegerszegi beruházást a kormány 3,5 milliárd
forinttal támogatta. Az új
üzemcsarnok megépítésével, a
modern eszközök beszerzésével és a munkahelyek teremtésével a cél az, hogy a szerszámgyártó cég szükség esetén
képes legyen gyorsan reagálni
egy-egy egészségügyi hiánytermék előállításával.

A hírt Varga Mihály pénzügyminiszter jelentette be, a
beruházás részleteiről pedig
korábban egyeztetett Balaicz
Zoltán polgármester, Vigh
László országgyűlési képviselő, valamint Molnár Gábor
és Egyed Péter, a cég ügyvezetői. A vállalat egyébként a
koronavírus világjárvány legnehezebb időszakában is bizonyított, hiszen az önkormányzattal és a Zalaegerszegi
Városfejlesztő Zrt.-vel össze-

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

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
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Bűnügyi felügyelet alatt a zalai orvos
Vesztegetés alapos gyanúja miatt folyik az eljárás
Előbb az MTI (a police.hura hivatkozva) jelentette meg a
hírt október 13-án, majd két
nappal később a Zalaegerszegi
Törvényszék sajtószóvivőjétől
érkezett a tájékoztatás. Íme
mindkét közlemény:
„Vesztegetés miatt őrizetbe
vettek egy zalai orvost, aki a
magánbetegeit állami kórházban pénzért látta el – közölte a
rendőrség szerdán a police.hu
oldalon.
A Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentése alapján indult
eljárás szerint az orvos a magánpraxisába tartozó pácienseket telefonos egyeztetés után
az egyik – közelebbről meg
nem nevezett – zalai, állami
kórház ultrahangos vizsgálóhelyiségébe rendelte be. A kórház alkalmazottjaként munkaidőben vagy ügyeleti időben
látta el a betegeket, a kórházban végzett vizsgálatokért
pedig pénzt kért, amivel meg-

szegte az egészségügyi jogviszonyával kapcsolatos kötelességét.
A nyomozók kedden gyanúsítottként hallgatták ki az
orvost, majd őrizetbe vették.
Ügyében – a bűncselekménynek számító – vesztegetés elfogadásának gyanúja miatt
folyik nyomozás.” – írta az
MTI.
„A Zalaegerszegi Járásbíróság nyomozási bírája 2021.
október 14. napján bűnügyi
felügyeletet rendelt el azzal a
Zala megyei orvossal szemben, akit vesztegetés elfogadása bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt vettek
őrizetbe a rendőrök 2021. október 12. napján.
A végzés értelmében a
gyanúsított – külön engedély
nélkül – nem hagyhatja el a
lakóhelyét és a tartózkodási helyét nem változtathatja meg.

Gyurcsányék trójai falova
Az ellenzéki előválasztásnak nevezett bohózat miniszterelnök-jelölt jelölti versenyének győztese Márki-Zay
Péter lett, jócskán megelőzve
Dobrev Klárát.
Aki még nem tudná: miniszterelnököt a parlament választ majd a 2022-es országgyűlési voksolás után. Amenynyiben a jelenlegi ellenzék
nyer, akkor a feltehetően legnagyobb frakcióval rendelkező Demokratikus Koalíció ál-

líthat miniszterelnököt, aki
valószínűleg nem Márki-Zay
Péter lesz. Ő pillanatnyilag
csak a DK trójai falova.
Ha a Fidesz-KDNP sikerét
hozza a parlamenti választás,
akkor ugyancsak nincs semmi
következménye az előválasztásnak. Szinte biztos, hogy ismét
Orbán Viktor alakíthat kormányt.
Ennyit jelentett tehát a
sokszor közröhejbe torkolló
előválasztás…
E.E.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán
Előtérben az előválasztás győztese, Márki-Zay Péter, a háttérben a bukott Karácsony Gergely.

(A fotó illusztráció)
Magánrendelés állami kórházban?...

Indoklásként elhangzott:
fennáll annak a veszélye, hogy
a gyanúsított önmagát az eljárás alól kivonná, valamint más
egészségügyi
intézményben
újabb, hasonló jellegű bűncselekményt követne el.
A bűnügyi felügyelet az elsőfokú bíróság tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig, de legfeljebb 1 hónapig tart.
A végzés jogerős.” – közölte a törvényszék.
***
Noha személyiségi okokra
hivatkozva nem nevezték meg
az eljárás alá vont orvost, aki
akarta, megtudhatta, hogy kiről van szó. Az ilyen információkat ugyanis nem lehet
hermetikusan elzárni a külvilágtól, így hamar kiderült,
hogy a Zala Megyei Szent
Rafael Kórház egyik osztályvezető főorvosáról van szó.

S mivel az ártatlanság vélelme mindenkit megillet a
vele szemben folytatott vizsgálat jogerős lezárásáig, így
ezt mi sem tesszük.
Így cselekedtünk akkor is,
amikor 2014-ben a Zala Megyei Kórház akkori főigazgatójával, dr. Csidei Irénnel készített interjúban megemlítettük az intézmény vezetőjének:
az egyik osztályvezető főorvossal kapcsolatban kritikaként merült fel, hogy kevés
időt tölt az egerszegi kórházban, mert állítólag Erdélyben
is praktizál.
Dr. Csidei Irén ezt válaszolta akkor: „Én erről nem tudok. Aminek egyébként nem
hiszem, hogy lenne akadálya
amúgy, de a munkáltatónak be
kell hivatalosan jelentenie.”
A két eset orvosszereplője
egyébként ugyanaz a személy.
E.E.
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„Soros György a világ legkorruptabb embere”
A világ legkorruptabb emberének nevezte Soros Györgyöt a Fidesz frakcióvezetője
csütörtökön Budapesten, egy
könyvbemutatón.
Kocsis Máté A Nagy Terv A Soros-birodalom Közép- és
Kelet-Európában című könyv
bemutatóján szólalt fel, az
eseményt a XXI. Század Intézet
szervezte.
A kormánypárti politikus a
kerekasztal-beszélgetésen azt
mondta, hogy Soros György üzletember a legkorruptabb, hiszen ő az, aki politikusokat vásárol meg saját haszna kedvéért.
„Soros György a nemzetek
felszámolásán dolgozik, ami azt
jelentené, hogy mindenki elveszíti az otthonát. Az üzletember végső célja a pénz, a haszon” – vélekedett Kocsis Máté.
Megjegyezte: Soros György
egyik nagy kudarca, hogy éppen a szülőföldjén, Magyarországon nem tudott jelentős
eredményeket elérni.
A „Soros-vita” nem lezárt,
az üzletember nyomása érezhető a politikában – mondta.
Hangsúlyozta: demokrataként zavarja, hogy olyan szervezetek ellen kell „árnyékbokszot” folytatnia, amelyek nem
indulnak a választásokon, nem
rendelkeznek demokratikus legitimációval. Egyes ilyen szervezetek jelentősebb belpolitikai tevékenységet végeznek,
mint sok olyan szervezet,
amely indul a választásokon –
emelte ki.
A Fidesz frakcióvezetője
azt mondta, Soros György
szervezetei nem demokratikusak. Módszere az: ha nem
vagy demokrata, akkor vádold
meg ellenfeleidet azzal, hogy
ők nem azok – közölte.
Kocsis Máté megjegyezte:
érdemes lesz vitát nyitni arról,
hogy milyen mértékű lehet egy
külföldről finanszírozott szervezet belpolitikai tevékenysége. Ez a kérdés nem csupán
Magyarországon merül fel –
fűzte hozzá.
Schmidt Mária, a XXI.
Század Intézet főigazgatója
úgy vélekedett, annak, amit
Soros György ért nyílt társadalom alatt, az a lényege, hogy
mesterségesen le kell rombolni
a javak globális mozgása előtt
tornyosuló minden akadályt:
az identitásokat, a tekintélyeket, a helyi érdekképviseleteket.
Fel kell számolni mindazt, ami
gátolja a gazdasági érdekeket,
a profitot – tette hozzá.
Úgy látja, Soros György
célja, hogy egyetlen tekintély
maradjon érintetlen: azon
szakértőké, akiket meg lehet

vásárolni. Ha létrejött az atomizált társadalom, akkor „a
Soros-félék” migrációval még
inkább identitás, lokalitás nélkülivé akarják tenni a világot,
így azt csinálhatnak vele, amit
szeretnének – jelentette ki
Schmidt Mária.
Azt mondta, feltétlenül érdemes még foglalkozni Soros
Györggyel, mert az üzletembernek rettenetesen nagy a
hatalma és a befolyása, különösen Magyarország régiójában. Soros György a világ sok
pontján ugyanazt teszi, rengeteg országot döntött már romba – hangoztatta a főigazgató.
Schmidt Mária szerint az
üzletember biztosan nagyon
készülődik a magyar és a lengyel választásokra.
G. Fodor Gábor, a XXI.
Század Intézet stratégiai igazgatója úgy vélekedett, hogy
bár a nyílt társadalom jól
hangzik, valójában nagyon veszélyes eszmerendszer.
Megjegyezte, hogy az angolszász világban nem lehet
akármilyen könyvet írni Soros
Györgyről.
Közölte: az a kritika igaz,
hogy Soros Györgyöt „kitalálták”. Viszont ezt nem „a Fidesz kommunikációs gépezete” tette – hangoztatta G. Fodor
Gábor, megjegyezve: kérdés,
„kiket fognak még kitalálni”.
Egyszer majd kiderül, „kit szolgál” Soros György – jelentette ki.
A stratégiai igazgató szerint az üzletember azt nevezi
korruptnak, akit „ki akar csinálni”. Ellensége a stabilitásnak, „állandóan kavar” – fogalmazott.
Laudációjában Bayer Zsolt
író, publicista, műsorvezető azt
mondta, hogy rengeteg munka
áll a könyv mögött. A kötetet
olvasva az embernek az az
érzése, hogy sok, korábbról
már ismerős információ végre
egy helyen össze van szedve –
fűzte hozzá.
Amióta a könyv megjelent,
„soha többé nem lehet azt
mondani, hogy márpedig Soros-terv nem létezik” – hangoztatta Bayer Zsolt.
Felidézte, hogy 1945-ben
adták ki Karl Popper bécsi filozófus művét a nyitott társadalomról. Soros György gondolkodásában meghatározó a
popperi nyitott társadalom elmélete – közölte.
Bayer Zsolt közölte: az üzletember szándéka, hogy az
ember minden fontos identitását lebontsa, így a vallási, a
nemzeti és a nemi identitását
is. Megjegyezte, az identitás
nélküli személyek csoportja

Fotó: Bach Máté/Magyar Nemzet
A könyvbemutató résztvevői.

többé nem társadalom, hanem
puszta tömeg, amellyel valaki
azt tehet, amit akar.
A kötet bemutatja, hogy a
Soros-féle „filantróp, (.) emberi jogokra vigyázó látszattevékenység” mögött mindig ugyanaz a szándék rejtőzik: a pénzszerzésé – hangoztatta Bayer
Zsolt.
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője
közölte, hogy a könyv elkészítéséhez egy éven keresztül 18
országból vettek szakirodalmat, 12 nyelven szereztek be

dokumentumokat. A mintegy
400 oldalas kötet összetett
tényfeltárás – mondta.
A kerekasztal-beszélgetést
moderáló Békés Márton, a
könyv szerkesztője, a XXI.
Század Intézet igazgatója megjegyezte: Soros Györggyel kapcsolatban gyakran felmerült,
hogy olyan, mintha az amerikai külügyi apparátus meghosszabbított keze lenne. Néha
ráadásul fordítva látszik: olyan,
mintha az ő meghosszabbított
keze lenne az amerikai külügy
– tette hozzá. (Forrás: MTI)

Nagyberuházások területigényeiről
döntöttek Zalaegerszegen
A már értékesített terület későbbi bővítésére újabb önkormányzati területeket ad el Zalaegerszeg a német Metrans közúti-vasúti logisztikai központjának, a leendő M76-os gyorsforgalmi út építéséhez pedig az államnak ingyenesen ad át területeket a város – közölte pénteki sajtótájékoztatóján a zalai megyeszékhely polgármestere.
Balaicz Zoltán (Fidesz-KDNP) az előző napi közgyűlés
döntéseit ismertetve felidézte: néhány hónapja tették le az alapkövét a 19 hektáros területen mintegy 30 milliárd forintból
épülő logisztikai központnak, és a város által értékesített területért több mint 1,9 millió euró folyt be az önkormányzathoz. A
továbbtervezéshez kapcsolódóan a német cég azonban jelezte,
hogy újabb területre is igényt tart, és a közgyűlés egy 1,7 hektáros parcella csaknem 177 ezer euróért (több mint 63 millió
forint) történő értékesítéséről határozott.
A polgármester beszélt arról is, hogy a leendő M76-os
gyorsforgalmi út zalaegerszegi keleti és északi csomópontja
közötti nyomvonal megépítéséhez az önkormányzat térítésmentesen biztosítja a területeket, hiszen a beruházás a város
kiemelt érdeke. Kitért arra is, hogy néhány napja visszavonta a
NIF Zrt. a Fenékpuszta és Zalaegerszeg közötti szakasz közbeszerzési kiírását, de jelezte, hogy ez csupán néhány hetes
csúszást eredményez.
Az Innovációs és Technológiai Minisztériummal történt
egyeztetése során kiderült, hogy a pályázat visszavonására azért
volt szükség, mert a leendő sztráda középső, „okosútként” épülő szakasza számos kérdést vetett fel az érdeklődő vállalkozók
körében. Ennek pontosítása érdekében írják át a kiírást,
amelyet várhatóan november elején hirdetnek ki újra – közölte
Balaicz Zoltán. (Forrás: MTI)
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Zalai vadászbelharc…
Még októberben tisztújító közgyűlés lesz?
Most, a nagy sikerű magyarországi vadászati világkiállítás
után néhány nappal talán némileg ünneprontónak tűnhet az
egyik zalai vadásztársaságnál
kialakult helyzetet érintő cikkünk. Ám ez most aktuális, hiszen a napokban érdemi változásra nyílt lehetőség ebben a régóta húzódó ügyben.
A Zalaegerszegi Törvényszék korábban már felügyelőbiztost rendelt ki a vadásztársaság törvényes működésének
helyreállítása érdekében. Mivel
nem történt érdemi előrelépés,
a törvényszék ismételten kirendelte a felügyelőbiztost, aki október tizennegyedikére összehívta az érintett Zalavölgye Vadásztársaság közgyűlését.
Ennek egyik legfontosabb
napirendi pontja a vezető tisztségviselők – elnök, vadászmester, természetvédelmi felelős –

visszahívása kapcsán előterjesztett tagi kezdeményezés megtárgyalása volt.
Ezen kívül sor kerülhetett az
intézőbizottság lemondott tagjai helyett újak választására, továbbá az ellenőrző bizottság elnökének megválasztására.
A Zalatáj már júliusban megkereste a vadásztársaság elnökét,
dr. Khern Henriettát, hogy interjút kérjen tőle, de többszöri telefonhívásunkra sem reagált, s elektronikus levelünkre sem válaszolt.
Kértük a törvényszék által kirendelt felügyelőbiztos közbenjárását az interjú elkészítéséhez,
illetve az ő tájékoztatását is, de
azt a választ kaptuk, hogy
egyikre sincs felhatalmazása.
Információink szerint a vadásztársaság több tagja is elégedetlen volt a vezetőség tevékenységével, ezért változtatást szerettek volna. Érdemi előrelé-

Digitális turisztikai beruházások
Belvárosi wifi-hálózatot építettek ki, érintőképernyős információs rendszereket telepítettek, valamint számítógépes és okostelefonos applikációkat fejlesztettek Zalaegerszegen közel 200 millió forint támogatásból.
A város önkormányzatának az MTI-hez eljuttatott tájékoztatása szerint a Zalaegerszeg turisztikai vonzerejének növelését
„Smart City” eszközrendszerrel segítő projekt a Széchenyi 2020
program keretében valósult meg.
A jövő intelligens technológiai megoldásaira alapozó rendszer a Zalaegerszegre érkező turisták élményalapú tájékozódását és információszerzését segíti elő.
A csaknem 200 millió forint vissza nem térítendő európai
uniós támogatásból megvalósított beruházás keretében a városban már meglévő, illetve fejlesztés alatt álló turisztikai kínálatot igyekeznek elérhetővé tenni és népszerűsíteni, egyebek mellett a Göcseji Falumúzeumot, a tévétornyot, az AquaCityt vagy
az épülő Alsóerdei Sport- és Élményparkot és a Mindszentyneumot.
A projekt részeként Zalaegerszeg belvárosában egy kilométeres átmérőjű körben, 53 jeladó eszközzel alakítottak ki ingyenes wifi-zónát. Elkészült az internetes kommunikációra és mobileszközök használatára épülő e-City turisztikai portál és mobilapplikáció, továbbá három kültéri érintőképernyős, interaktív információs terminált, három kültéri okospadot, valamint gyerekek számára egy okos játszóeszközt telepítettek négy helyszínen.
Az e-City applikációban és a portálon megtalálhatók a városi programajánlatok, a zalaegerszegi szállás- és vendéglátóhelyek, továbbá parkolással, menetrendekkel, orvosi ügyelettel, piacnapokkal és az elektromosautó-töltőállomásokkal
kapcsolatos információk is elérhetők, de túraútvonal-tervezőt
és ajándékokat érő pontgyűjtő funkciót is tartalmaz.

Fotó: Wikipédia
Talán már magasles nélkül is látható a végkifejlet.

pés azonban eddig nem történt,
ezért is került sor felügyelőbiztos kirendelésére, ám ennek első időszakában sem haladt előre
az ügy.
Október 14-én viszont már
történt valami… Megválasztot-

Lapunk
legközelebbi 2021
nyomtatott
száma
2021. november 18-ánjelenik meg.
A Zalatáj friss hírei
naponta olvashatók honlapunkon:

www.zalatajkiado.hu

ták az intézőbizottság új tagjait, akik lapzártánk után tartották első ülésüket. Értesülésünk szerint a vezető tisztségviselők megválasztására még
októberben sor kerül.
E.E.
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Egy régen várt nagy bravúr
Október 16-án a ZTE FC
egy nem várt nagy sikerrel
ajándékozta meg szurkolóit és
önmagát.
A FTC elleni idegenbeli
2-1-es győzelem akkor kaphat
még nagyobb jelentőséget, ha

a következő találkozón sikerül
legyőzni a rivális Gyirmót
csapatát.
Az Üllői úti bravúr ehhez
kellő önbizalmat (nem elbizakodottságot) adhat.
(e)
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2020/07/09
TÜRJE KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00015

TÜRJEI KULTÚRHÁZ ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE
Türje Község Önkormányzata a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül kiírt,
„Türjei kultúrház energetikai korszerűsítése” tárgyú
felhívásra benyújtott TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00015 kódszámú pályázattal 91 691 245,- Ft 100%-os támogatásban részesült.

Szerafinov (31) megszerzi a ZTE első gólját.

Tokmacot igyekszik szerelni Halilovic és Sankovic.

Türje Község Önkormányzatának számos helyi kötelező
közszolgáltatási feladatot kell megszerveznie. Jelen pályázat keretében szeretnénk elvégezni a kultúrház teljes
energetikai felújítását. Az érintett épület műszaki állapota
miatt annak fenntartása nem gazdaságos, energetikailag
nem felel meg a mai kor igényeinek. A projekt következtében az épület üzemeltetési és fenntartási költségei
lényegesen csökkenni fognak.
Az Önkormányzat célja az önkormányzati intézmények
hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése, önkormányzati tulajdonában lévő épületek illetve infrastrukturális létesítmények
energiahatékonyságot célzó felújítása és fejlesztése, a
fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású
gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentése.
Jelen pályázat fő célja a Türje Község Önkormányzata
tulajdonát képező 8796 Türje Szabadság tér 17. 345
hrsz. alatti kultúrház energetikai korszerűsítése, amely
keretében az alábbi tevékenységeket tervezzük:
• épület határoló szerkezeteinek külső oldali hőszigetelése
• nyílászárócsere
• fűtéskorszerűsítés
• hőszivattyús rendszer telepítése,
• napelem rendszer telepítése
Kapcsolódó tevékenységként megvalósul a projektarányos akadálymentesítés.
A projekt tervezett befejezése: 2021.10.11.
Kapcsolattartó: Nagy Ferenc László polgármester
Türje Község Önkormányzata
8796 Türje Szabadság tér 9.
0683/356-042

Fotók: MTI/Illyés Tibor
A ferencvárosi Blazic (b) és Spoljarics párharca.

