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Október végén nemzeti szí-
nű szalag várakozott az Eger-
vári Mesevár Óvoda és Mini-
bölcsőde udvarán. Ez elmúlt
időszak fejlesztéseinek átadásá-
ra hamarosan a résztvevők is
megérkeztek. Gyerkó Gábor
polgármester ismertette a rész-
leteket. Elmondta, hogy az in-
tézmény 2018-as nagy fejlesz-
tésekor az épület belsejében
történtek jelentős változások,
amikor a minibölcsődei részt is
kialakították. Ezt követően az
önkormányzat igyekezett az
udvaron is megfelelő körül-
ményeket biztosítani. 2019-ben
megvásárolták a szomszéd in-
gatlan hátsó ezer négyzetméte-
rét, majd ugyanebben az évben
5 millió forintot nyertek a Ma-
gyar Falu Programban, amiből

116 millió forintos fejlesztés Egerváron
az új kerítés valósulhatott meg
200 méter hosszúságban, és
ami már a megvásárolt terület
kétharmadát is a játszóudvar-
hoz csatolta. 2020-ban ismét
nyertek 5 millió forintot, ami-
ből lecserélték az elöregedett
játékokat, és 9 új eszközt vásá-
roltak, köztük csúszdás várat,
több hintát, többfunkciós fej-
lesztő játékot és rugós já-
tékokat.

Régi probléma volt az in-
tézmény biztonságos megköze-
líthetősége, mivel eddig csak a
74-es főút felől lehetett érkezni,
és a gyerekeknek és a szülők-
nek a nagy forgalommal is meg
kellett küzdeniük. Az önkor-
mányzat a hátsó új rész har-
madán egy új parkolót tudott
kialakítani, így most már egy

biztonságos alternatíva is van
az intézménybe érkezőknek.
Ehhez sikerült a Magyar Köz-
úttól kedvezményes áron 100
tonna mart aszfaltot vásárolni,
így rossz idő esetén sincs la-
tyak és sár.

Gyerkó Gábor összefoglalta
az elmúlt években elért egyéb
Magyar Falu Program eredmé-
nyeket. Mint mondta, 3 év alatt
116 millió forintot nyert az
önkormányzat és egyéb eger-
vári civil szervezetek. Ebből a
legjelentősebb majd az az új
kerékpárút lesz, ami a jövő év
elején épül meg a faluközpont
és a várkastély között 40 millió
forintból. Ezen kívül épületek
újultak meg, karbantartó esz-
közöket sikerült vásárolni, há-

ziorvosi és fogorvosi eszkö-
zöket szereztek be és progra-
mok valósultak meg. A jövőt
illetően pedig elkészül még egy
új temetőkerítés a főút mentén,
valamint megújul a sportöltöző
is. Egy másik, a Belügymi-
nisztérium által támogatott pá-
lyázatnak köszönhetően nem-
sokára elkezdődik a Dénesfai
utca nyugati oldalán lévő 250
méter hosszú járda felújítása.

Manninger Jenő, a térség
országgyűlési képviselője az
ünnepségen úgy fogalmazott,
Egervár jó példa arra, hogy sok
kis projekttel, apró lépésekkel
is milyen hatékonyan lehet fej-
leszteni a települési infrastruk-
túrát, amennyiben élnek a pá-
lyázatok nyújtotta lehetőségekkel.

Középen Manninger Jenő és Gyerkó Gábor.

A sportöltöző felújítás előtt.

Telefon: (92) 596-936; E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Olvassa a Zalatáj
megújult honlapját!

www.zalatajkiado.hu
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Az Országos Könyvtári Na-
pokra három programmal is ké-
szültünk az egervári könyvtárban.

A Deák Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár szervezésében
két rendezvénynek lehettünk a
részesei. Kedden Kovács Gábor
muzsikus műsorára jöhetett el a
4. osztály. Dalokat hallgattak és
énekeltek. Megtudták, hogy mi
mindenből és hogyan készülhet

Az Országos Könyvtári Napok programjai Egerváron
hangszer. Ügyesen felismerték a
rajtuk eljátszott dalokat. Az elő-
adótól egy szívószálból készült
hangszert is kaptak ajándékba.

Csütörtökön Szurovecz Kitti
írónő jött el a könyvtárba. A 7. és 8.
osztályosok vettek részt az író-ol-
vasó találkozón, ahol az írónő a
kamaszoknak szóló új könyvét
mutatta be. A diákok megismer-
hették A választás-Garabon-city

meséi című könyv alapjául szol-
gáló történeteket. Az írónő felhív-
ta a figyelmüket az olvasás fon-
tosságára is. Egy szövegértési fel-
adat megoldásával pedig dedikált
könyvet lehetett nyerni, a szeren-
csés nyertes lett.Dömök Kevin

Pénteken KönyvtárMozit tar-
tottam a gyerekeknek. A magyar
népmesék közül A mezei nyúl
és a sündisznó című részt néz-

tük meg. Kézműves foglalkozá-
son sünis könyvjelzőt készítet-
tünk spatulából és papírból. Szí-
nezhető őszi ablakdíszt is ké-
szítettek a gyerekek.

Az egervári könyvtárban ked-
den 16.00-19.00 és csütörtökön
8.00-11.00 között lehet könyve-
ket, újságokat, DVD-ket és
CD-ket kölcsönözni.

B.K.V.

Szurovecz Kitti volt az író-olvasó találkozó vendége.
A Magyar Falu Program ke-

retében benyújtott sikeres pályá-
zatnak köszönhetően 4,2 millió
forintos támogatáshoz jutott Ne-
mesapáti Önkormányzata.

– Az összeget a temető-
fejlesztési projektre fordítottuk

Urnafal a nemesapáti temetőben
– mondta lapunknak Mérnyei
Sándor polgármester. – Urnafal ki-
alakítására került sor, amelyben 24
urna elhelyezésére van lehetőség.
Az urnahelyek bérleti díja meg-
egyezik a koporsós sírhelyek díj-
ával, vagyis 10 ezer forint 25 évre.

24 urna elhelyezésére van lehetőség.

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

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Az alsónemesapáti templom
titulusa Magyarok Nagyasszo-
nya, ünnepe október 8. Ezt kö-
vető vasárnap különleges zenei
szolgálat valósulhatott meg az
Isten házában. Zalaszentgrót vá-
rosának gitárcsoportjaFőnix
látogatott el az ünnepi szertar-
tásra.

Horváthné Poós Erika el-
mondta, hogy a tagok kapcso-
lata régi időkre tekint vissza.
Az ifjúkori barátságokból, zene-

Különleges zenei kíséret
szeretetből létrejött csoport né-
hány éve újra összekapcsoló-
dott Isten dicsőítésére, kultu-
rális programok zenei szolgá-
latára.

A búcsúi szentmisén orgo-
nai keretben csodálatos énekek
csendültek fel gitárkísérettel a
templom falai között. Köszön-
jük szépen a közös imádkozást,
éneklést; jó egészséget, sikeres
szerepléseket, szolgálatot kívá-
nunk mindannyiuknak!

A Főnix gitárcsoport látogatott el az ünnepi szertartásra.
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Ülnek a brüsszeli irodákban a Soros György által hizlalt bü-
rokraták, s gondban vannak. Aggasztó hírek érkeznek Magyar-
országról.

Vera Jourova EU-biztos (Donáth Anna momentumos EP-kép-
viselő csacsogó barátnője – a szerk.) arcredőinek száma hatvá-
nyozódik, de azért kiböki: – Képzeljétek elvtársak, az általunk
támogatott magyar demokratikus ellenzék tagjai úgy buknak a
fasiszta Orbán-kormány szociális kedvezményeire, mint gyöngy-
tyúk a meleg takonyra (Jourova elvtársnő jól tájékozott a magyar
népi nyelvjárásokban – a szerk.).

Frans Timmermans, az Európai Bizottság alelnöke vakarja a
fejét, de aztán vallomást tesz: Elvtársak, a magyarországi csat-
lósaink igénybe veszik a despota Orbán-kormány rezsikedvez-
ményeit! Egyetlen adat sincs arról, hogy valaki visszautalta
volna a kedvezményt a gáz-, vagy áramszolgáltatónak.

Az EU családügyi szakértője szemlesütve kapcsolódik a kö-
zös gyónáshoz: – Azt mondják, hogy Magyarországon igen nagy
sikerük van családügyi intézkedéseknek. A legtehetségesebb fia-
tal ügynökeink is igénybe veszik. Árulók!...

Ursula von der Leyer, az Európai Bizottság elnöke kezeit
széttárva bevallja: –Sosem hittem volna, hogy az EU-kritikus
Orbán Viktor által meghirdetett otthonteremtési kedvezmé-
nyekkel a mi beépített embereink is élnek. Hová fajul ez a
demokratikus világ?

Szóval ülnek a brüsszeli bürokraták a „füstös irodákban”, s
szembesülnek a magyarországi valósággal. Az ellen pedig nehéz
küzdeni, de nem lehetetlen.

Miből áll a recept? Támadd meg a neked nem tetsző orszá-
got. Viselkedj úgy, mintha a célország a gyarmatod lenne. Küldj
oda egy elfogult tagokból álló Libe-bizottságot, előre elkészített
jelentéssel. Az „elnyomott” szocliberális sajtó (ami szerintük
Magyarországon nem létezik – a szerk.) természetesen ezt világ-
gá kürtöli. Még Kórozs Lajost, az országgyűlés népjóléti bizott-
ságának elnökét is megszólaltatják, hogy a magyar nyugdíjasok
élete 2010, a diktátor Orbán Viktor hatalomra kerülése óta él-
hetetlen. Annyira, hogy az Orbán Viktor bukását akaró szépko-
rúak, ha fel is veszik majd a nyugdíjprémiumot és a 13. havi
nyugdíjat, azt azonnal átutalják a Vörössegélynek. Mert ők ilyen
gerinces emberek, a vezetőik pedig még gerincesebbek. Igazi
demokraták.

Az EU korrupciós ügybe keveredett biztosa, Sztella
Kiriakidisz fejét lehajtva csak ennyit mond: – Sajnos magyar-
országi elvtársaink közül is sokan voltak, akik nem várták meg,
hogy megkapják az EU-s vakcinát, s orosz, sőt kínai oltást adat-
tak be maguknak. Szerencsére a félretájékoztatásokkal sikerült
megakadályozni, hogy ezzel reklámot csináljanak a népnyúzó
Orbán-kormánynak, amely jóval megelőzött bennünket a védő-
oltások beszerzésénél. A biztosasszony arról viszont szemér-

Ármánykodás Brüsszel „füstös irodáiban”
Célkeresztben Magyarország

mesen hallgatott, hogy miképpen került a számlájára néhány
millió euró… Éppen a vakcinabeszerzés idején.

A magyarok nagy barátja, Frans Timmermans nem hagyhatta
ezt szó nélkül, hiszen közös EU-s beszerzésről van szó. Most
éppen az elszabadult energiaárak vannak napirenden, ezért javas-
latot tesz a vakcinák esetében már csődöt mondott közös akció-
ra. Egy szórakozott elvtársa azonban – szunyókálásából feléb-
redve – így kiált fel: Frans, rossz álmom volt, Vlagyimir Pu-
tyinnal beszéltem! Orbán Viktort emlegette.

Több hozzászóló is kritikus hangon szólt aztán Fekete-Győr
Andrásékról. Az rendben, hogy megakadályozták a budapesti
olimpia megrendezésére benyújtandó magyar pályázatot, de az
már régen volt. Most viszont, a labdarúgó EB-n ott szurkoltak a
magyar nemzeti válogatott mezében az általuk korábban sokszor
elátkozott Puskás-stadionban. Ahelyett, hogy azt székről-székre,
tégláról-téglára haladva lebontanák és sóval vetnék be Orbán
Viktor mániájának, a focinak emblematikus magyarországi hely-
színét.

Az ármánykodás még folytatódott volna, amikor váratlanul
megszólalt Herr Vekker, akit igazán nem lehet pártoskodással
vádolni. „Ő” ugyanis precíziós szerkezet.

– Hölgyeim és uraim, lassan itt van október 31, az aktuális
óraátállítás ideje. Azt a feladatot kaptuk korábban, hogy tegyük
végre rendbe ezt a kérdést, de nem jutottunk hajnali 2-ről 3
órára. Végre egy konkrét ügy, amiben esetleg illetékesen csele-
kedhettünk volna. Van megoldás?

A teremben döbbent csend támadt. Csak a kakukkos óra ütöt-
te el a … Talán még nem a végórát. De már közel jár hozzá…

Ekler Elemér

És Herr Vekker megszólalt: Ébresztő Európa! Ébresztő világ!

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

A Magyar Falu Program
faluházfejlesztési pályázatának
köszönhetően 75 széket, egy

A közösségi ház fejlesztése Egerváron
hűtőszekrényt, egy televíziót és
1 millió forint értékben han-
gosító rendszert sikerült besze-
rezni az Egervári Közösségi
Házba. Valamint egy évre a
közművelődési szakember bér-
támogatását is magában fog-
lalja a nyertes pályázat.

A faluház jótékonysági bör-
zéinek köszönhetően pedig 10
fitnesz labdát is vásároltunk,
amiket a csütörtöki pilates órá-
kon rendszeresen használnak a
résztvevők.

B.K.V.
A Magyar Falu Programnak köszönhetően újabb felszerelések-
hez jutott a közösségi ház.

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:
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Október elsején elstartolt a
Világ Gyalogló HÓnap Ma-a
gyar Szabadidősport Szövetség
koordinálásával, amelynek cél-
ja, hogy a gyaloglás egészség-
megőrző hatására hívja fel a
figyelmet.

Ehhez kapcsolódva Kispáli-
ban egész októberben heti há-
rom alkalommal szerveztek te-
matikus gyalogtúrákat. Ked-
denként a környező települé-
sekre látogattak el a résztve-
vők, hogy felfedezzék a térség
természeti értékeinek szépsé-
geit. Sétát tettek a Gébárti-
tónál, Alsóerdőn, valamint a
nagykutasi- és a nagypáli he-
gyen. A túraútvonalak úgy
kerültek megválasztásra, hogy
minden korosztály számára tel-
jesíthetők legyenek, hiszen a
szabad levegőn történő mozgás
nagyon kedvező hatással van a

Kispáli gyalogtúrák
fizikai és a mentális egészségre
is. Társasággal gyakorolva a
gyaloglás remek időtöltés és
kiváló kikapcsolódás.

Csütörtökönként Kispáli köz-
vetlen környékének bejárása
volt a cél. Felkeresték a virágzó
őszi kikericcsel borított réteket,
csipkebogyót szedtek a közeli
erdőkben, nordic walking tú-
ráztak a Járműipari Tesztpályá-
hoz és a plogging, azaz a sze-
métszedéssel egybekötött séta
is programra került. Az önkor-
mányzat arra ösztönözte a
családokat, baráti társaságo-
kat, hogy hétvégente járják a
természetet, túrázzanak. A
Kispáli Nyugdíjas Egyesület
tagjainak pedig egy őrségi
kirándulást szervezett, amely
során körbesétálták a Vadása-
tavat.

Böde-Tóth Zsanett

A Gébárti-tó melletti kápolnánál.

A Vadása tónál.

Október elején a hagyo-
mány-minőség-gasztronómia
jegyében zajlott a VIII. Vas
megyei gasztronómiai fesztivál
és böllérverseny ,Győrváron
ahol is kép-Vasboldogasszony
viseltette magát. Már a rendez-
vény előtti nap nagy volt a sür-
gés-forgás az előre kijelölt sá-
tornál, hiszen egy ötletes díszí-
téssel kellett a sátort hangu-
latossá tenni.

Az egésznapos rendezvény
csapatmunkát igényelt, mivel a
120 kg-os sertést fel kellett
dolgozni, és meghatározott idő-
pontra az ínyencségeknek el
kellett készülni. Készült böllér-
máj, disznótoros káposzta, hús-
leves, sülthús és húsos kolbász.

Böllérverseny Győrváron
Az idei évben a főszakács

szerepét mellettGorza Tamás
Szabó Bernadett vállalta, de
természetesen a munkából a
segítők is kivették a részüket. A
több száz látogatónak nem
győzték készíteni a kóstolásra
feltett ételeket, amik pillanatok
alatt el is fogytak. Természe-
tesen a kínálatból nem hiányoz-
hatott a „fogópálinka” sem, ami-
nek estére már láthattuk hatását.

Délelőttől estig folyamato-
san zajlottak a színes progra-
mok, a fellépők egymást vál-
tották a színpadon. A település
az ide évben megkapta a „Leg-
kreatívabb Böllér Porta „címet.

Köszönjük a rendezvényen
résztvevők munkáját!

Vasboldogasszony is képviseltette magát.

Az Egervár és Környéke
Közösségi Összefogás Egyesü-
let (EKKÖ) tagjainak kezdemé-
nyezésére szerveztük meg a
településen a halloweeni szel-
lemjárást a húsvéti fészekrab-
láshoz hasonlóan. A felhívásra
24 család vállalta, hogy eh-
hez kapcsolódó dekorációba
öltözteti a portáját és édes-
ségeket, apróságokat helyez ki
a ház elé.

Október 29-én délelőtt ke-
rült fel a térkép az Egervári
Közösségi Ház Facebook ol-
dalára. Ennek segítségével 16
és 19 óra között közel százan
keresték fel a helyszíneket, a

Szellemjárás Egerváron

legtöbben jelmezbe bújva. A
szellemjárók egy-egy dolgot
vehettek el a kihelyezett dol-
gokból.

A feldíszített faluházban 19
órától az EKKÖ egyesület me-
leg teával és számos finomság-
gal várta az érdeklődőket. A
résztvevők rengeteg fényképet
töltöttek fel a bejegyzéshez. A
program szervezésekor nem
voltunk biztosak a fogadtatá-
sában, hiszen nagyon megosztó
esemény a halloween, de a
résztvevők létszámából és a fo-
tók számából is látszik a ren-
dezvény sikere.

B.K.V.

A résztvevők egy csoportja.



6 2021. novemberÉszak-Nyugat Zala

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.

A 2019-ben a 2024-ig tartó
ciklusra elfogadott polgármes-
teri programnak, valamint a vá-
ros környezetvédelmi, klímavé-
delmi programjának, és az ah-
hoz kapcsolódó, 18 pontból ál-
ló cselekvési tervnek is fontos
része a zöld, környezetkímélő
hulladékgazdálkodási fejleszté-
sek megvalósítása, továbbá a
megújuló energiaforrások hasz-
nálata, az energiatakarékosság,
az újrahasznosítás, a zöld köz-
lekedés és a még több zöld
terület. Ennek jegyében zajlik
most Zalaegerszegen egy több
mint 2 milliárd forint értékű
hulladékgazdálkodási beruhá-
zás, amire nagy szükség van,
hiszen a városban éves szinten
25 ezer tonna hulladék képző-
dik – mondta lapunknak Ba-
laicz Zoltán, Zalaegerszeg pol-
gármestere.

A részletekről sajtótájékoz-
tatón számolt be nemrég Ba-
laicz Zoltán, or-Vigh László
szággyűlési képviselő, Bali Jó-
zsef, a Zalaispa Zrt. vezér-
igazgatója, , aHorváth Márton
Zalai Közszolgáltató Nonprofit
Kft. igazgatója és Bauer Ar-
nold, a Zala Müllex Kft.
igazgatója.

A beruházás – amely a me-
gyeszékhely környékének tele-
püléseit is érinti – során első
ütemben több mint 2 milliárd
forintos projekt valósul meg
Zalaegerszegen, melynek ele-
mei a következők:

A térség környezetvédelmét is szolgálja
2 milliárdos hulladékgazdálkodási fejlesztés Zalaegerszegen

Balaicz Zoltán: – Minden helyszínnel és ütemmel számolva kö-
zel 6,5 milliárd forint értékű klímavédelmi hulladékgazdálkodást
érintő fejlesztés valósul meg.

A megyeszékhelyen évente 25 ezer tonna hulladék keletkezik.

Fotó: Seres PéterFotó: Seres Péter

– Előkészítő munkák, terve-
zés, engedélyeztetés: 104 mil-
lió forint.

– Szelektív válogatócsarnok
technológiai fejlesztése (két op-
tikai válogató, egy ballisztikus
szeparátor, egy rosta és szál-
lítószalagok): 909 millió forint.
Az új komplex automata válo-
gatórendszer óránként 2,5 ton-
na hulladék feldolgozására ké-
pes. A berendezések szétvá-
lasztják a papírt és a műanya-
got, a műanyagot színre is,
amely által értékesíthető má-
sodnyersanyagot kapnak. A
méret, alak, anyag és szín
szerint osztályozott hulladékot
kézi válogatással a folyamat
végén még egyszer ellenőrzik.

– 720 négyzetméteres új
RDF/SRF tárolócsarnok építé-
se: 284 millió forint.

– Hulladéklerakó környe-
zetkímélő bővítése 2 hektáros
területen: 675 millió forint.

A korábbi zalaegerszegi
hulladéklerakó 2020-ban betelt,
ezért az elmúlt évben Kör-
mendre kellett a hulladékot te-
herautókkal szállítani, ami 3
ezer fordulót és 100 millió fo-
rintos többletköltséget jelentett.
A mostani zalaegerszegi bőví-
téssel ez a kiadás újra megta-
karítható lesz. A közúti szállí-
tásból eredő finompor-szennye-
zés megszűnése a környezet
védelme szempontjából is fontos.

– Fentiekhez szükséges köz-
műfejlesztés: 73 millió forint.

A második ütemben új gép-
kocsik, hulladékszállító jármű-
vek beszerzésére kerül sor,
továbbá indulnak a környe-
zetvédelmi szemléletformáló
kommunikációs és közösségi
programok is. A projekt érinti
Zalaegerszegen túl Keszthelyt,

Lentit és Zalabért is, így
minden helyszínnel és ütemmel
számolva közel 6,5 milliárd fo-
rint értékű klímavédelmi hul-
ladékgazdálkodást érintő fej-
lesztés valósul meg – foglalta
össze a beruházás lényegét
Balaicz Zoltán.
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Fõzni jó!

mxm lakberendezés rovata

Katalin ritkán főz. Napköz-
ben rendel valami menüt, es-
te meg ott van a hűtő. Hétvé-
gén rohanni kell a szülőkhöz.
A párjával úgy döntöttek, itt
az ideje, hogy a konyhabú-
torukat kicseréljék, mert már
a szomszédban is megtették.
Felhívtak egy asztalost. Kijött,
felmért, félóra alatt megbeszél-
ték milyen lesz az új kony-
ha. Szerettek volna pár dol-
gon változtatni, de gyorsan
arra jutottak vagy nem fér el,
vagy nem lehet megoldani…
Az asztalos lerajzolta, majd
gyorsan mondott egy árat.
Egy hónap múlva kész is
volt az új bútor.

Katalin és Andrea már rég-
óta barátnők. Andrea szeret
főzni, annak ellenére, hogy
rendkívül elfoglalt. Este min-
dig főz a férjének, aki egy
nehéz nap után boldogan ül
az asztalhoz. Pillanatok alatt
elfeledve a napközbeni bosz-
szúságokat. Férje úgy dön-
tött, házassági évfordulójukra
meglepi Andreát egy jó kony-
hával. Felhívott egy szakem-
bert, aki a 2 órás helyszíni
felmérés és egyeztetés alatt
elmondta, hol, mit és miért
kellene másképp kialakítani,
hogy Andreának egy jó kony-
hája legyen. Két hét múlva el-
készültek a látványtervek. Döb-
benetes volt a változás. And-
rea férje hírhedten alapos volt,
de még ő se talált hibát. Két
hónap múlva elkészült az új
konyhabútor. Katalinnak lelke-
sen mutatja az új konyhát
Andrea. Katalin udvariasan
hallgatja, majd kezd egyre job-
ban meglepődni azon, hogy
ez a konyha sokkal jobb, mint
az övé.

Keserűen meg is jegyezte:
– Kár, hogy nem őt

hívtuk fel…
mxm lakberendezés:

Miszori Imre

Kár érte…

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Ekler ElemérKiadó-főszerkesztő:

Zalatáj KiadóKiadja:

Szerkesztőségi ügyfélszolgálat:

8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.

Tel.: (92) 596-936

E-mail: zalataj@zelkanet.hu

ISSN 2061-361X

Készült: Göcsej Nyomda Kft.

Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. • Tel./fax: (92) 316-783

Észak-Nyugat ZalaÉszak-Nyugat ZalaÉszak-Nyugat Zala
Kistérségi havilap

Zala megye is a Mathias Corvinus Collégium térképén

A hazafias szellem és a nem-
zetközi kiválóság a Mathias Cor-
vinus Collegium (MCC) képzései-
nek célja, az intézmény program-
jaiban már 3700 fiatal vesz részt
– mondta el az MCC kuratóriumi
elnöke, a Miniszterelnökség par-
lamenti és stratégiai ügyekért
felelős államtitkára.

Orbán Balázs arról beszélt:
hazaszerető fiatalokra van szüksé-
günk, mert ha mi nem szeretjük
Magyarországot, a Kárpát-meden-
cét, ha nem azt tartjuk a legfon-
tosabb feladatunknak, hogy ennek
a nemzetnek jobb legyen, akkor
ki más fogja ezt a munkát el-
végezni?

Hozzátette: nem pártpolitikai
kategória, hanem szemléletmód,
hogy a mindennapi hazaszere-
tet „átjöjjön” a képzéseikből. Ki-
emelte, hogy emellett ugyanak-
kor nem lehetünk bezárkózók.
Úgy kell magyarnak lennünk,
hogy ismerjük a világot, a geopo-
litikai helyzetünkből adódóan oko-
sabbak vagyunk, „jobban lá-
tunk a pályán”, előbb tudunk bi-
zonyos kihívásokra reagálni.

Mint mondta, a hazafias szel-
lemet és a nemzetközi kiválósá-
got, a nemzetközi versenyre va-

ló képességet szeretnék kombinál-
ni az MCC-ben.

Orbán Balázs felhívta a figyel-
met arra a problémára, hogy a
társadalomtudományok vagy tá-
gabb értelemben a humántudo-
mányok terén a nyugati akadé-
miai világ ideológiák, dogmák
fogságába kerül sok esetben. Nem
az a fontos, hogy ki az okosabb
tudós, kinek helytállóbbak a kö-
vetkeztetései, hanem hogy ki mi-
lyen kvótát teljesít, ki milyen
ideológiai alapállást támogat. Ezek
jellemzően progresszív liberális
irányzatok.

Hangsúlyozta, az a feladatuk,
hogy ennek a veszélyére felhív-
ják a figyelmet és felkészítsék a
diákjainkat arra: ilyen van és ez

nem jó. Ha nem a teljesítményt
helyezi az ember a középpont-
ba, hanem az ideológiát, akkor
a teljesítmény csökkeni fog –
jelentette ki Orbán Balázs.

Közlése szerint különösen
nagy hangsúlyt fektetnek arra,
hogy viták legyenek, hogy min-
den álláspont kellő módon meg-
jelenjen, de arra is, hogy elsősor-
ban most a nyugati, liberális,
progresszív, akadémiai mainstre-
amből milyen indoktrinációs kí-
sérletek vannak és ezekkel szem-
ben hogyan kell ellentartani.

Orbán Balázs elmondta, hogy
az MCC-nek jelenleg 3700 di-
ákja van, ebből 330 egyete-
mista. A legtöbb diák budapes-
ti, de most indították el egye-
temi programjukat bentlakásos
formában Győrött, Debrecenben,
Miskolcon, Szegeden és Pécsen,
illetve egyetemisták képzése fo-
lyik Kolozsváron is. A progra-
mot felmenő formában fogják
bővíteni. Hozzátette: a többi diák
az általános és középiskolás, va-
lamint az egyéb vezetőképző
programokban vesz rész.

Kiemelte: az a céljuk, hogy
a képzésekben egyszerre részt-
vevők száma tízezer legyen és
ezt 35 helyszínen tudják meg-
valósítani szerte a Kárpát-me-
dencében és azon kívül is. Or-
bán Balázs megjegyezte: lesz-
nek olyan diákjaink, akik látha-
tó módon meg fognak a magyar
közéletben jelenni 2025-2026
környékén.

A Mathias Corvinus Collégium (MCC) Zalaegerszegen is jelen
van. Leendő székhelye az egykori városháza, pártok háza
előtt tartottak sajtótájékoztatót nyáron. Balról Orbán Balázs,
Sali Zsófia a zalaegerszegi képzési központ vezetője, Vigh
László országgyűlési képviselő, Balaicz Zoltán polgármester.
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További képek honlapunkon megtekinthetõek.

www.boorkofarago.hu

Pacsa, Deák F. út 40.
Érd.: 06 30 55 69 092

Megtekintéshez telefonos
egyeztetés szükséges.

Pacsa, Deák F. út 40.
Érd.: 06 30 55 69 092

Megtekintéshez telefonos
egyeztetés szükséges.

Böõr Kõfaragó Kft.Böõr Kõfaragó Kft.

Síremlék akció!Síremlék akció!
A környék legnagyobb választékával állunk a rendelkezésére.A környék legnagyobb választékával állunk a rendelkezésére.

A készleten lévõ síremlékek idei rendelés esetén
tavaszi kivitelezéssel.

Garantáljuk az idei árainkat.
Akciónk december 20.-áig tart.

A készleten lévõ síremlékek idei rendelés esetén
tavaszi kivitelezéssel.

Garantáljuk az idei árainkat.
Akciónk december 20.-áig tart.

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!

A Deák Ferenc Megyei és Vá-
rosi Könyvtárból Sámson Ber-
nadett tartott KönyvtárMozit az
5. osztálynak . A MesékEgerváron
Mátyás királyról Egyszer volt
Budán kutyavásár című mesét
nézték meg.

Beszélgettek a szereplők belső
tulajdonságairól, valamint kutyás

KönyvtárMozi Egerváron
szólásokról és közmondásokról.
Az őshonos magyar kutyafajtákat
kellett felismerniük a jellemzé-
sekből, és a fotókhoz társítani.
A képek alapján pedig a nép-
szerű kutyás mesékre kellett rá-
jönniük. A diákok nagyon él-
vezték a programot.

B.K.V.

Dr. Senyei György, az Orszá-
gos Bírósági Hivatal elnöke 2021.
november 1. napjával újabb 6 év-
re nevezte ki dr. Sorok Norber-
tet a Zalaegerszegi Törvény-
szék elnökévé.

Dr. Sorok Norbert 2000-ben
diplomázott a Pécsi Tudomány-
egyetem Állam- és Jogtudomá-
nyi Karán. 2000. június 1. nap-
jával kezdett dolgozni a Zala-
egerszegi Városi Bíróságon fo-
galmazóként. Három évvel ké-
sőbb jogi szakvizsgát tett, majd
2003 decemberétől bírósági tit-
kárként dolgozott. 2005 júniusá-
tól 3 évre határozott időre, majd
ennek lejárta után határozatlan
időre a Zalaegerszegi Városi
Bíróság büntető ügyszakos bírá-
jává nevezték ki. 2014. július
15-től 1 évig megbízottként lát-
ta el a Zalaegerszegi Törvény-
szék elnöki feladatait, majd 2015.
június 15. napjával 6 évre ne-
vezték ki elnöknek. A ciklus a
veszélyhelyzet ideje alatt meg-
hosszabbodott, így 2021. novem-

ber 1. napjával nyílt mód az
újabb kinevezésre, amely 2027.
október 31. napjáig tart.

Ugyancsak ezen időszakra
szól kineve-dr. Németh Mária
zése, akit dr. Senyei György a Za-
laegerszegi Törvényszék Bün-
tető Kollégiuma kollégiumve-
zetőjévé nevezett ki újabb 6
éves ciklusra.

Zalaegerszegi Törvényszék

Dr. Sorok Norbertet újabb hat
évre nevezték ki a Zalaeger-
szegi Törvényszék elnökének.

Vezetői kinevezések a törvényszéken
Középpontban a kutyás mesék


