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Karácsonyi köszöntő

Rajz: Farkas László

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

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

Elérkezett a karácsonyi
készülődés időszaka 2021-ben
is. Advent a bizakodás ünnepe, mely mindannyiunk számára az örök reménység üzenetét hozza magával.
Különösen fontos ez egy
olyan időszakban, ami soha
nem látott kihívások elé állított mindannyiunkat, hiszen
már a második éve élünk
együtt az életünket hátráltató,
az egészségünkre veszélyt jelentő járvánnyal, annak társadalmi, gazdasági és lelki hatásaival. Látjuk magunk mögött a közelmúlt számos megpróbáltatását és a jövő bizonytalanságát.
De hamarosan új év kezdődik, melyet várva joggal
bízhatunk abban, hogy végre
teljes mértékben búcsút inthetünk az elmúlt időszak nehézségeinek.
A szeretet ünnepe a családról, a gondoskodásról és az
együtt töltött pillanatokról
szól. Talán egyik ünnepünk
sem hangsúlyozza ennyire az
otthon melegét, a szűkebb és
a tágabb közösségeink fontosságát. A karácsony ugyanis
nem a feldíszített karácsonyfában vagy a csillogó ünnepi terítésben nyer értelmet,
hanem az egymásra való
odafigyelésben, az összefogásban.

Kívánom, hogy karácsony
ünnepén béke és boldogság
költözzön mindannyiunk otthonába, vigyük magunkkal
ennek pozitív üzenetét a hétköznapokba is, és legyen hitünk az élet ajándékainak
megtapasztalásához. Jelen esetben a legnagyobb ajándék
szeretteink
védelme,
a
járvány elleni védekezés, az
oltások felvétele.
Babits Mihály Karácsonyi
ének c. verséből idézve reményteli Adventet és Áldott
Karácsonyt kívánok minden
kedves olvasónak!
„Lelkünkben gyújts pici
gyertyát, sokat. Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk törékeny játékunkat, a reményt.”
Dr. Sifter Rózsa
Zala megye
kormánymegbízottja

Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Olvassa a Zalatáj
megújult honlapját!
A személyi sérülések szakértője. Tel.: 06-70/367-6559

www.zalatajkiado.hu
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Csoda a Zala-parton!
Azért őrölnek azok a malmok
Már hozzászoktunk, hogy
Isten malmai lassan őrölnek.
Még 2011-ben kezdtünk el
foglalkozni azzal az áldatlan
helyzettel, hogy a Zala folyó
Pethőhenye és Zalaszentiván
közötti részén, a hídnál lévő
szakaszon egy szennyezősziget található. Négy évig tartott,
míg sikerült elérni, hogy megtisztítsák a folyó ezen szakaszát.
Azonban nem csak a Zalával volt probléma. A parton
ugyanis évekkel korábban jelentős mennyiségű szemetet
raktak le, közte nem kevés veszélyes hulladékot. Ez is a Natura 2000 besorolású területhez
tartozik, vagyis elsődleges szerepe a természetes élőhelyek
védelme. Tehát semmi keresnivalója ott az azbesztpalának,
vagy a növényvédőszer-maradványnak.
Erről Deák István, Pethőhenye polgármestere bejelen-

tést is tett. Nem sok eredménnyel. Viszont – mint azt
akkor mondta – legalább annyi
pozitív dolog történt, hogy miután egy kis területet feltártak,
nem indítottak ellenük eljárást
azért, mert illetéktelenül behatoltak a területre rendet tenni.
A Zalatáj 2015 július 16-án
megjelent cikkében ezt írtuk:
„Kezdődik tehát az újabb környezetvédelmi akció. Úgy tűnik, hogy ez meg rázósabb és
körülményesebb lesz, mint az
előző.”
Nem tévedtünk… Isten malmai most sem kapcsoltak magasabb fokozatba, de 2021 november végére eltűnt az egykori malom és a Zala folyó közötti részre lerakott szemét,
közte veszélyes hulladék.
Csoda a Zalán! – adtuk a
címet annak a cikknek, amely
beszámolt a Zala folyó megtisztításáról 2015. július 16-án.

Így nézett ki a Zala 2015 nyarán. Négy éve szorgalmaztuk akkor
már a beavatkozást.

Végre megtisztult a folyó ezen szakasza 2015 nyarán.

Fotók: Zalatáj

A 2015 nyarán készült felvételen jól láthatóak az azbesztpala
törmelékek.

Azért ma is lenne tennivaló a parton a benővő fák, bokrok miatt.

Csoda a Zala-parton! Azt
hiszem, nem túlzó a mostani
cím, ha a szemét és a veszélyes hulladék elszállításáról
van szó.

Köszönet érte. S jöhet a folytatás, mert van még bőven tennivaló a Zalán és annak partján.
Szalafőtől egészen a Kis-Balatonig.
Ekler Elemér

www.zalatajkiado.hu
A napokban készült fotón az örömteli változás tapasztalható.
Több, mint hat év után végre elszállították a több tonna, veszélyes hulladékot is tartalmazó szemetet a Zala partjáról.
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Javul az egészségügyi ellátás Egerváron
Egervár önkormányzata mindig próbálja kihasználni a pályázatok adta lehetőségeket,
aminek eredményeképpen az
egészségházba több eszközt is
tudtak vásárolni a Magyar Falu
Program keretében.
A háziorvosi ellátás számára
2 millió forint értékben érkezett
egy asztali számítógép, valamint
a betegek diagnosztizálását segítő Holter-EKG, professzionális vér és vizelet analizáló, így
egyre több olyan vizsgálatot lehet már helyben elvégezni, amihez korábban Zalaegerszegre
kellett utazni a szakrendelésre.
Immár három éve érkeznek folyamatosan készülékek,

de nem csak Egervár, hanem
Vasboldogasszony és Gősfa
önkormányzatától is, így sikerült elérni, hogy a megye
egyik legfelszereltebb ellátása zajlik az egervári rendelőben.
A fogorvosi ellátás is újabb
eszközökkel bővült 3 millió forint értékben. Jelenleg az ellátás a fogorvos egészségügyi állapota miatt szünetel, de új
megállapodás körvonalazódik
egy fiatal fogorvossal, aki kora
tavasszal venné át a praxist, és
biztosítaná a zökkenőmentes
ellátást Egervárnak és a környező településeknek, akkor
már az új eszközökkel.

A képen dr. Czett András háziorvosnak adja át a készülékeket
Gyerkó Gábor polgármester.

Közös társadalmi munka
A megyeszékhelyi FlexHungary dolgozói nagyon fontosnak tartják a társadalmi felelősségvállalást, és az önkéntes tevékenységet, ezért időről
időre segítséget nyújtanak a
Zalaegerszegen és a környék
településein található civil szervezeteknek.
Most az egervári székhelyű
Mozgássérültek és Fogyatékkal
Élők Egyesületével közösen
tették rendbe a régi dénesfai

iskola környezetét. Az akcióhoz más szervezetek is csatlakoztak, akiknek nagyon jól
esett az önzetlen felajánlásuk.
A munka végeztével jó hangulatú közös beszélgetéssel,
vendéglátással zárult a nap, valamint a MOFE egyesület 10 db
tabletet kapott ajándékba.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye
minden részébõl!
A szorgos csapat…

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

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Zalaegerszeg szintet lépett
A kormány célkitűzése az,
hogy Magyarország ne csak a
gyártás területén, de a kutatásfejlesztésben is high-tech legyen, ezért is növeli folyamatosan a k+f tevékenységet támogató ráfordításokat – jelentette ki Palkovics László december 3-án, pénteken Zalaegerszegen.
Az innovációs és technológiai miniszter az osztrák AVL
járműipari fejlesztő cég ZalaZone tesztpályához kapcsolódó iroda- és műhelyépületének bokrétaünnepén azt
mondta: a 2010-es egy százalékkal szemben tavaly GDParányosan már 1,6 százalék
volt Magyarországon a k+f
tevékenységre költött forrás,
ami tovább növekszik.
Jelezte, hogy a világ egyik
legjobbjaként számon tartott
független járműipari fejlesztő
AVL már 500 mérnököt foglalkoztat Magyarországon, és a
zalaegerszegi tesztpálya közös
működtetésében is részt vesz.
A miniszter kifejtette, hogy
Magyarországon részben át-

alakult az alapkutatás rendszere az Eötvös Loránd Kutatási
Hálózat létrejöttével, aminek
finanszírozását több mint kétszeresére növelték, és jelentős
forrást biztosítottak az infrastruktúra fejlesztésére. Létrehozták a Bay Zoltán kutatóintézet
hálózatát, ami egy sikertörténet kezdete lehet.
Az egyetemi háttér megteremtése érdekében 21 felsőoktatási intézmény az államtól
független fenntartói formába
került, a költségvetési forrásaikat több mint két és félszeresére növelték. A valaha volt
legnagyobb fejlesztési összeget, 2700 milliárd forintot bocsátanak rendelkezésükre a
következő 10 évben a további
fejlődésre – részletezte Palkovics László.
Felidézte, hogy 2016-ban
döntött a kormány a zalai
járműipari tesztpálya megépítéséről, amit sokan kétkedve
fogadtak, de mára bebizonyosodott a létjogosultsága, a hatása pedig, hogy újabb beruházásokat vonz. Az AVL fej-

Balaicz Zoltán (b), Robert Fischer (b2), Dirk Janetzko (b3), Palkovics László (j2) és Vigh László (j) az osztrák AVL járműipari
fejlesztő cég a zalaegerszegi ZalaZone tesztpályához kapcsolódó iroda- és műhelyépületének bokrétaünnepségén 2021.
december 3-án.

Fotók: MTI/Varga György
Az osztrák AVL járműipari fejlesztő cég a zalaegerszegi ZalaZone tesztpályához kapcsolódó iroda- és műhelyépülete.
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.

lesztésén kívül már épül a
Széchenyi István Egyetem
kampusza, a jövő év végére
elkészül a Rheinmetall beruházásában a világ legmodernebbnek számító harckocsigyára,
amihez tesztkörnyezet is kapcsolódik.
Dirk Janetzko, az AVL
Hungary Kft. ügyvezetője
egyebek mellett arról beszélt,
hogy a cég több száz fős
szakembergárdája az érdi központ és két budapesti telephely
mellett Zalaegerszegen és
Kecskeméten is csúcstechnológiás fejlesztői környezetben
dolgozik. Elsősorban k+f tervezéssel, szimulációval, teszteléssel, szoftverfejlesztéssel,
kalibrációval és gyártástervezéssel foglalkoznak.
Robert Fischer, az AVL
List GmbH technológiai vezetője arról számolt be, hogy
az épülő zalaegerszegi irodában az eddigiekhez hasonlóan
elsősorban járműteszteléssel
foglalkoznak majd, vagyis hajtásláncokat és komplett járműveket, önvezető technológiákat, illetve járműdinamikai
rendszereket vizsgálnak, például a fékeket és a kormányrendszereket.

A mintegy 7 millió eurós
beruházás a tervek szerint
2022 februárjában készül el, és
májustól vehető majd birtokba.
Az AVL jelenlegi zalaegerszegi telephelyén 30 ember dolgozik, a most készülő második
irodába 150 új munkatárs felvételét tervezi a cég.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere (FideszKDNP) azt emelte ki, hogy a
tesztpálya révén a zalai megyeszékhelyen már egyfajta
gazdasági ökoszisztéma kezd
kialakulni, amihez a termelés,
a kutatás-fejlesztés és az egyetemi háttér is adott. Zalaegerszeg mindezzel már olyan
szintre lépett, ami nemcsak
Magyarországon, de európai,
és akár világviszonylatban is
elismerésre méltó.
Vigh László, a térség fideszes országgyűlési képviselője,
a tesztpálya miniszteri biztosa
elmondta: a tesztpálya építése
99 százalékos készültségen áll,
az év végére befejeződik, és
várhatóan márciusban avatják
fel. Az építkezés azonban soha
nem zárul le, hiszen a gyártók
elvárásainak megfelelően folyamatosan továbbfejlesztik –
tette hozzá.
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mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Ki ajánlotta neked ezt?…

Okos mérőórák a Zalavíznél
A hibák jelzését és a számlázást is segítik azok a mobilhálózaton kommunikáló okos
mérőórák, amelyeket már 1500
fogyasztónál szereltek fel a
Zalavíz szolgáltatási területén.
A 161 településen mintegy
150 ezer ember ivóvízellátásáért és szennyvízkezeléséért
felelős Zalavíz Zrt. az eddigi
1500 fogyasztó mellé 2024-ig
további 10 ezer mérőállást köt
rá a Telenor hálózatán működő
IoT (Internet of Things) rendszerre.
Az eszközök egyebek mellett képesek a vízszivárgások

Kép: zalaviz.hu
Már nem kell személyesen végezni a leolvasást.

azonnali észlelésére és a csőtörések előrejelzésére, amivel
radikálisan csökkenthető a fogyasztók esetleges anyagi kára,

Kutatóárkok az M9-es nyomvonalán

továbbá nagyságrendekkel több
ivóvíz lesz megmenthető egy
meghibásodás esetén.
Mindez a szorító munkaerőhiány enyhítésében is segít:
az új rendszerbe kötött vízórák
leolvasását már nem kell személyesen végezni, hanem automatikusan, online rögzíti a vízszolgáltató rendszere. Ez a
megoldás a vízmű díjszámlázási és ügyfélkezelési feladatainak ellátásában is jelentős segítséget nyújt. (Forrás:
MTI)
HIRDETÉSÉT
feladhatja a

Észak-Nyugat Zala
havilapban.
Fotó: Zalatáj
Régészeti kutatóárkok Zalaszentiván és Pethőhenye között a
tervezett M9-es nyomvonalán.

Telefon:
(92) 596-936;
E-mail:
zalataj@zelkanet.hu
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László mérnökként dolgozik az utóbbi 1,5 évben
már otthonról. Ezért felhívott, hogy a nappaliban egy
irodát kellene kialakítani.
Felmérés közben az asztal mellett megláttam több
használt laptopot.
– Látom, Te is elhasználtál már párat az elmúlt
évek alatt.
– Igen. Ez volt az első
laptopom, egy neves amerikai márka. Nem volt olcsó,
egy használtautó árának a
felét költöttem rá. Akkor
úgy gondoltam, érdemes
ennyit költeni rá. Utólag kiderült, nem. Félévenként
hordtam szervizbe, típushibákkal.
Ez volt a következő,
jobb, mint az előző. Ezért
többe is került. Három év
múlva kétszer javítás, majd
kuka.
Ez a harmadik. Azért ezt
választottam, mert a boltban
esküdöztek, hogy ez aztán
bírni fogja. Hát nem bírta….
Ekkor már kezdtem
bosszús lenni. Bementem a
boltba a barátomhoz, és elmondtam neki, szeretnék
végre egy olyan laptopot,
ami kibírja 4 évig, nem úgy,
mint ez.
– Ezen ne csodálkozz, ez
ennyit tud. Majd elmosolyodott és megkérdezte:
– Ki ajánlotta neked ezt a
márkát?
– Te voltál….
Összenevettünk, ez egy
bolond világ.
– Hát az irodabútor jobb
választás lesz, mert háromszor tovább fog tartani, mint
egy laptop és még akkor is
működni fog…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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• 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!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090

Észak-Nyugat
Zala
Kistérségi havilap
Kiadó-főszerkesztő: Ekler Elemér
Kiadja: Zalatáj Kiadó
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
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A lakosság adhat nevet…
Útfelújítás Pethőhenyén
A Magyar Falu Program keretében, nyertes pályázatnak köszönhetően újítottak fel egy utat Pethőhenyén.
A rendkívül rossz állapotban
lévő út 850 méteres szakaszon
újult meg, megkönnyítve ezzel
a lakosság közlekedését. Mivel

egyelőre csak helyrajzi szám jelöli ezen útszakaszt (a vízműtelep mellett húzódik), Deák
István polgármester szerint elérkezett az avatás mellett a névadás ideje is, s ebben kikérik a
lakosság véleményét.
E.E.

Fotók: Zalatáj
Mintegy 850 méteres szakaszon történt felújítás.

A vízműtelep mellett vezet az út.

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

Eladó telkek Egerszegen
Zalaegerszeg páterdombi területén
két egymás melletti földterület
2
2
(1945 m és 1418 m ) eladó.
A két telek közvetlenül a belterület
mellett található.
Érdeklődni lehet: 30/378-4465

