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Áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!
Rajz: Farkas LászlóRajz: Farkas László

Elérkezett a karácsonyi
készülődés időszaka 2021-ben
is. Advent a bizakodás ünne-
pe, mely mindannyiunk szá-
mára az örök reménység üze-
netét hozza magával.

Különösen fontos ez egy
olyan időszakban, ami soha
nem látott kihívások elé állí-
tott mindannyiunkat, hiszen
már a második éve élünk
együtt az életünket hátráltató,
az egészségünkre veszélyt je-
lentő járvánnyal, annak társa-
dalmi, gazdasági és lelki ha-
tásaival. Látjuk magunk mö-
gött a közelmúlt számos meg-
próbáltatását és a jövő bi-
zonytalanságát.

De hamarosan új év kez-
dődik, melyet várva joggal
bízhatunk abban, hogy végre
teljes mértékben búcsút inthe-
tünk az elmúlt időszak ne-
hézségeinek.

A szeretet ünnepe a csa-
ládról, a gondoskodásról és az
együtt töltött pillanatokról
szól. Talán egyik ünnepünk
sem hangsúlyozza ennyire az
otthon melegét, a szűkebb és a
tágabb közösségeink fontos-
ságát. A karácsony ugyanis
nem a feldíszített karácsony-
fában vagy a csillogó ünne-
pi terítésben nyer értelmet,
hanem az egymásra való
odafigyelésben, az összefo-
gásban.

Karácsonyi köszöntő

Kívánom, hogy karácsony
ünnepén béke és boldogság
költözzön mindannyiunk ott-
honába, vigyük magunkkal
ennek pozitív üzenetét a hét-
köznapokba is, és legyen hi-
tünk az élet ajándékainak
megtapasztalásához. Jelen eset-
ben a legnagyobb ajándék
szeretteink védelme, a járvány
elleni védekezés, az oltások
felvétele.

Babits Mihály Karácsonyi
ének c. verséből idézve re-
ményteli Adventet és Áldott
Karácsonyt kívánok minden
kedves olvasónak!

„Lelkünkben gyújts pici
gyertyát, sokat. Csengess éjün-
kön át, s csillantsd elénk tö-
rékeny játékunkat, a reményt.”

Dr. Sifter Rózsa
Zala megye

kormánymegbízottja

Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Olvassa a Zalatáj
megújult honlapját!

www.zalatajkiado.hu

A mindennapok testet-lelket felőrlő hajszája után elérkezik
végre az a nap, amikor a keresztény ember, feledve a várakozás
mindig nehéz napjait, heteit, hónapjait, megmerítkezik az ün-
nep fényzuhatagában, s megerősödött lélekkel ujjong, hódol a
betlehemi gyermeknek.

Lobog a gyertyaláng a koszorún. A lángocskát ölelő fény-
kör egyre tágul, terjeszkedik, átível téren és időn, s kép-
zetünkben eljut a 2000 év előtti Betlehemig, hogy ott a
Megváltó születését jelző csillagként megálljon egy rongyos
istálló fölött.

Égi ragyogásával hirdeti mindeneknek égen és földön:
Messiás született.

F.L.

Messiás születik
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A kormány célkitűzése az,
hogy Magyarország ne csak a
gyártás területén, de a kutatás-
fejlesztésben is high-tech le-
gyen, ezért is növeli folyama-
tosan a k+f tevékenységet tá-
mogató ráfordításokat – jelen-
tette ki de-Palkovics László
cember 3-án, pénteken Zala-
egerszegen.

Az innovációs és techno-
lógiai miniszter az osztrák
AVL járműipari fejlesztő cég
ZalaZone tesztpályához kap-
csolódó iroda- és műhely-
épületének bokrétaünnepén azt
mondta: a 2010-es egy száza-
lékkal szemben tavaly GDP-
arányosan 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 foglal-
koztat Magyarországon, és a
zalaegerszegi tesztpálya közös
működtetésében is részt vesz.

A miniszter kifejtette, hogy
Magyarországon részben át-
alakult az alapkutatás rend-
szere az Eötvös Loránd Kuta-

Zalaegerszeg szintet lépett
tási Hálózat létrejöttével, ami-
nek finanszírozását több mint
kétszeresére növelték, és jelen-
tős forrást biztosítottak az inf-
rastruktúra fejlesztésére. Létre-
hozták a Bay Zoltán kutató-
intézet hálózatát, ami egy si-
kertörténet kezdete lehet.

Az egyetemi háttér meg-
teremtése érdekében 21 felső-
oktatási intézmény az államtól
független fenntartói formába
került, a költségvetési forrásai-
kat több mint két és félsze-
resére növelték. A valaha volt
legnagyobb fejlesztési össze-
get, 2700 milliárd forintot bo-
csátanak rendelkezésükre a
következő 10 évben a további
fejlődésre – részletezte Pal-
kovics László.

Felidézte, hogy 2016-ban
döntött a kormány a zalai jár-
műipari tesztpálya megépíté-
séről, amit sokan kétkedve fo-
gadtak, de mára bebizonyoso-
dott a létjogosultsága, a hatása
pedig, hogy újabb beruházáso-
kat vonz. Az AVL fejlesztésén
kívül már épül a Széchenyi
István Egyetem kampusza, a
jövő év végére elkészül a
Rheinmetall beruházásában a

világ legmodernebbnek számí-
tó harckocsigyára, amihez
tesztkörnyezet is kapcsolódik.

Dirk Janetzko, az AVL
Hungary Kft. ügyvezetője egye-
bek mellett arról beszélt, hogy
a cég több száz fős szakem-
bergárdája az érdi központ és
két budapesti telephely mellett
Zalaegerszegen és Kecskemé-
ten is csúcstechnológiás fej-
lesztői környezetben dolgozik.
Elsősorban k+f tervezéssel, szi-
mulációval, teszteléssel, szoftver-
fejlesztéssel, kalibrációval és
gyártástervezéssel foglalkoznak.

Robert Fischer, az AVL
List GmbH technológiai veze-
tője arról számolt be, hogy az
épülő zalaegerszegi irodában
az eddigiekhez hasonlóan el-
sősorban járműteszteléssel fog-
lalkoznak majd, vagyis hajtás-
láncokat és komplett jármű-
veket, önvezető technológiá-
kat, illetve járműdinamikai
rendszereket vizsgálnak, pél-
dául a fékeket és a kormány-
rendszereket.

A mintegy 7 millió eurós
beruházás a tervek szerint
2022 februárjában készül el, és

májustól vehető majd birtokba.
Az AVL jelenlegi zalaegersze-
gi telephelyén 30 ember dol-
gozik, a most készülő második
irodába 150 új munkatárs fel-
vételét tervezi a cég.

Balaicz Zoltán, Zalaeger-
szeg polgármestere (Fidesz-
KDNP) azt emelte ki, hogy a
tesztpálya révén a zalai me-
gyeszékhelyen már egyfajta
gazdasági ökoszisztéma kezd
kialakulni, amihez a termelés,
a kutatás-fejlesztés és az egye-
temi háttér is adott. Zalaeger-
szeg mindezzel már olyan
szintre lépett, ami nemcsak
Magyarországon, de európai,
és akár világviszonylatban is
elismerésre méltó.

Vigh László, a térség fi-
deszes országgyűlési képvise-
lője, a tesztpálya miniszteri
biztosa elmondta: a tesztpálya
építése 99 százalékos készült-
ségen áll, az év végére befeje-
ződik, és várhatóan március-
ban avatják fel. Az építkezés
azonban soha nem zárul le,
hiszen a gyártók elvárásainak
megfelelően folyamatosan to-
vábbfejlesztik – tette hozzá.

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

Az osztrák AVL járműipari fejlesztő cég a zalaegerszegi Zala-
Zone tesztpályához kapcsolódó iroda- és műhelyépülete.

Fotók: MTI/Varga GyörgyFotók: MTI/Varga György
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Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090

• • • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás Értékesítés

A főzési díj bruttó 1000 Ft/l

Nálam az 40-50 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a

mester több, mint 40 éves tapasztalata!
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A Zala Megyei Közgyűlés dr. Pál At-
tila elnök vezetésével 2021. december 9-
én, csütörtökön közmeghallgatást és ülést
tartott.

A közmeghallgatás keretében Baracs-
kai József, Zalaszentgrót város polgármes-
tere (Demokratikus Koalíció) kért szót és
kérte a Zala Megyei Közgyűlés elnökétől
a város és térsége fejlesztési lehetősé-
geinek áttekintését.

A testület ezután elfogadta a kiküldött
meghívóban szereplő napirendi pontokat és
azok tárgyalási sorrendjét, majd az elnöki
beszámolót és a lejárt határidejű határoza-
tokról szóló jelentést.

Ezt követően a Zala Megyei Német
Önkormányzat tevékenységéről szóló tájé-
koztató elfogadására került sor. A beszá-
moló kitért a megvalósított kulturális prog-
ramokra és arra, hogy 2022-ben ünnepli
magyarországi létének 300. évfordulóját a
zalai német közösség.

A közgyűlés a pénzügyi kihatású dön-
tések között módosította 2021. évi költ-
ségvetését, amelynek bevétel-kiadási fő-
összege 984.360 e Ft-ról az elmúlt időszak-
ban bekövetkezett változások, bevételi
többlet miatt 1.007.018 e Ft-ra módosult.

A soron következő szavazással a Zala
Megyei Közgyűlés is kinyilvánította csat-
lakozási szándékát a Nemzeti Klímavédel-
mi Szövetséghez.

A megyei önkormányzat előző uniós cik-
lusban megvalósított kerékpárút-fejlesz-
tési tevékenységére alapozva a 2021-2027-
es időszakban is folytatni kívánja a megyei
kerékpáros útszakaszok mennyiségi és
minőségi fejlesztését, hálózatba szerve-
zését. Ennek keretében első körben négy
támogatási kérelem benyújtását tervezi: a
Keszthely-Gyenesdiás szakasz Gyenesdiás
közigazgatási területére eső részét; a Ga-
rabonc-Nagyrada-Zalaszabar szakaszt, amely
a meglévő zalakarosi kerékpárút foly-
tatása; a szakaszt a Kis-Zalavár-Sármellék
Balaton mentén, továbbá a Tornyiszent-
miklós Becsehelyig(országhatártól) - terjedő
nyomvonalat, részen új építéssel, részben
kerékpárút kijelöléssel.

Szokásos év végi napirendként tár-
gyalta és elfogadta a testület a jövő évi ellen-
őrzési tervet, valamint a munkatervet is.
(Forrás: )Zala Megyei Közgyűlés

Folytatódik a kerékpáros úthálózat fejlesztése Zalában

Balról Ruzsics Ferenc, Pácsonyi Imre, Bene Csaba (alelnökök), dr. Pál Attila elnök
és dr. Mester László főjegyző.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

HirdetésszervezõketHirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!keresünk a megye minden részébõl!
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* Múltidézés Flam rajzaival

* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, ,Flamot
vagyis Végs búcsút azonban nem veszünkFarkas Lászlót. ő
t  le, hiszen egyéniségére, bölcsességére, atyai barátságáraő
mindig emlékezni fogunk. Arról nem is beszélve, hogy rajzai,
írásai itt vannak velünk.

Karikatúrái segítségével a nyomtatott számaiban aZalatáj
múltba tekintünk. A válogatás az adott korba repíti vissza
olvasóinkat, s bennünk is felidézi a Flammal együtt töltött
éveket.

(2015.01.15.)

(2015.01.15.)

(2015.01.15.)

• Ingatlankezelés
Épületek, lakások felújítása•

• Köztéri bútorok (padok, szemetesek) gyártása
Járdák, lépcsők felújítása, térkövezés•

• Hibaelhárítás
Épületek, lépcsőházak takarítása•

• Kémény-béléscsövezés
Asztalos- és lakatosmunkák•

• Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetőséggel

8900 Zalaegerszeg,
Kert u. 39.

Telefon: 92/312-730
92/511-670

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

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Felnőttképzési engedély: E/2020/000146

Elérhetőségek:

email.: titzala@t-online.hu

Telefon: 30-429-0057 / 30-477-6070

www.titzala.hu

Besülő projekt

Pszichés ártalom

Dodó és Brumi a Mókusban

– Ráállítottam a segédeket a tünti-táblák gyártására, de egy-
re kevesebb a megrendelés…

– Mióta bemondták a pálinka-fejkvóta csökkentést, az uram
mély depresszióba zuhant!...

– Nem értem mi a baj Putyinnal?! Világba jó csávó ez. Be-
mondták, hogy le akarja nyomni a vodka árát…”

Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Olvassa a Zalatáj

megújult honlapját!

www.zalatajkiado.hu
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Zalaegerszeg, Kökény u. 4.
Légrádi Ferenc

Pum PR Kft.
Tel.: (92) 596-246 vagy (30) 9460-633

Minden típusú szivattyú

javítása és értékesítése

Valamennyi partnerünknek békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!

www.zaev.hu

Kaposvár, Csiky Gergely Színház (nívódíjas)Kaposvár, Csiky Gergely Színház (nívódíjas)

Kecskemét, Campus (nívódíjas)Kecskemét, Campus (nívódíjas)

December 10-én a zala-
egerszegi piacnál felépült Gö-
cseji Tudásközpont-Helyi Piac
előtti téren megnyílt a Helyi
Termék Karácsonyi Vásár,
amely december 10-én (pénte-
ken) és 11-én (szombaton) 9
és 16 óra között várta a vá-
sárlókat.

Helyi termékeket kínáltak

A megnyitón Pácsonyi Im-
re, a Zala Megyei Közgyűlés
alelnöke és , Za-Tolvaj Márta
laegerszeg Megyei Jogú Vá-
ros önkormányzati főtanács-
adója köszöntötte a vásáron
résztvevő zalai termelőket,
kézműveseket, vásárlókat és
érdeklődőket.

Balról Pácsonyi Imre, jobbról Tolvaj Márta a vásár megnyitóján.

Fotók: ZalatájFotók: Zalatáj
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Többen is reagáltak cikk-
sorozatunk előző részére, ab-
ban a kanizsai Arsenal törté-
netére. Még mindig emlékez-
nek rá, pedig ők nem voltak a
csapat tagjai, nem is jártak a
vegyipari technikumba.

Valóban felejthetetlen kor-
szaka volt ez diákkorunknak.

Kanizsa és Egerszeg…
Üzenet egykori diákvárosomnak (8-9.)

A laboratóriumi gyakorlatok
alatt tartottuk taktikai „érte-
kezleteinket”, – elsősorban a
mérlegszobában – készülve kö-
vetkező ellenfelünkre. A sors
adta azt, hogy egy középisko-
lai osztálynak – ahol a leányok
voltak többségben – olyan csa-
pata született, amely – adott

körülmények között – büszkén
viselhette az Arsenal nevet. A
mérkőzések után többnyire az
Ady utcai Kedvenc presszóban
értékeltük ki a találkozó ta-
nulságait. Jól emlékszem, a
csokikrém volt a kedvencünk,
a pincérek azonnal hozták, ha
megérkeztünk. Ja, és ott volt a
„narancslé”, a Jaffa is. S a
kedves pincérek, akik megtűr-
tek minket, kispénzű diákokat.

Jó emlékezni erre a kor-
szakra, ugyanakkor itt van a
szomorú kontraszt is: ebből a
csapatból többen már nem
élnek. Elveszítettük Reicher
Zoltánt Tótszerdahelyről, Me-
negáti Károlyt Kötcséről, Ko-
vács Lajost Zalaszentbalázsról.
Béres Gyula időközben Svájc-
ba disszidált, az akkori szó-
használat szerint. Ma sem tud-
juk, hogy él-e vagy meghalt
már.

A csapat szereplését, nép-
szerűsítését természetesen sa-
ját „sajtó” is segítette. Beval-
lom, nem tudtam szakítani
egerszegi múltammal, s Kani-
zsán is folytattam „papírpusz-
tító” tevékenységemet. Beha-
rangozókat írtam, tudósítottam

a mérkőzésekről az akkori le-
hetőségek szerint. Játékosként
voltam tudósító, valóságos ál-
láshalmozó. Közben diák.

A focinál maradva egyéb
feladatom is volt Nagykani-
zsán. 1968-ban megnyerte az
NB II-es bajnokságot a ZTE,
így feljutott az NB I B-be. Az
egerszegi siker sok kanizsai
focibarátot is megérintett, so-
kan jártak át a megyeszékhely-
re mérkőzésekre. Nem tar-
tozott közéjük Horváth László
és Inkovics László, két sport-
kedvelő labortanárunk, akik
elvárták – mint a ZTE B-közép
tagjától –, hogy beszámoljak
nekik a csapat mérkőzéseiről.
(Bezzeg ilyenkor már gyak-
rabban utaztam hétvégekre
haza.)

Talán a foci volt a közös-
ségkovácsolás egyik összete-
vője osztályunkban. S volt egy
másik, az év eleji gyümölcs-
szedés is. Nem tudom, hogy
van-e mostanában ilyen a kö-
zépiskolákban, de az biztos,
hogy a mi időnkben ez bevált.
Kilimánba mentünk – ha jól em-
lékszem –, almát szedtünk. Jót
tettek ezek az iskolai szünetek.

Az egykori kanizsai Kedvenc presszó, ahol a mérkőzések
utáni „kiértékeléseket” tartottuk. Ma már más a funkciója…

A találkozók előtti „taktikai értekezletet” többnyire a laborató-
riumi gyakorlatokon tartottuk.

A Zalai Hírlap egykori száma címlapon számolt be a hóhely-
zetről, ami megváltoztatta a mi sorsunkat…

A Zalai Hírlap részletesen kitért a nagykanizsai és környékbe-
li állapotokra.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

Fotó: archívFotó: archív
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• Gravírozás fémre, fára, porcelánra, egyéb anyagokra• Gravírozás fémre, fára, porcelánra, egyéb anyagokra

Valamennyi partnerünknek békés, boldog karácsonyt és új évet kívánunk!

Aztán elérkezett 1969 de-
cembere, ami gyökeres válto-
zást hozott középiskolás éle-
temben. Hideg tél volt, nagy
hóval. Közeledett a kará-
csony, elérkezett a tanítási
szünet. Utaztunk volna ha-
za, de Tél tábornok más
megoldás mellett döntött. Hó-
akadály miatt nem indul-
tak a vonatok a kanizsai ál-
lomásról.

Ott rekedtünk a városban, a
téli szünet kezdetén, tanács-
talanul. Mit lehet ilyenkor ten-
ni? Azért nem voltunk elanyát-
lanodva. Az egészséges élet-
ösztön dolgozott bennünk.
Helybéli barátaim nyugtattak;
nem kell rohanni, hiszen a vo-
natok sem mennek. Jól eltölt-
hetjük az időt Kanizsán is. S
közben talán az időjárás is
meggondolja magát.

Nem gondolkodott azon-
ban mindenki így. Papp Mari-
ka, Gyuláról érkezett osztály-
társunk elszántabb volt. A kol-
légiumi vacsoránál tudta meg,
hogy az utolsó szerelvény ha-
marosan indul Pestre a kani-
zsai állomásról. Még éppen
odaért a zsúfolt vonatra. Lep-
sénynél kora reggel érték el az
előző szerelvényt, ami elakadt
a hóban. Mindkét vonatot a
hazánkban ideiglenesen állo-
másozó orosz katonák ásták
ki a hóból. Farkaséhesen ültek
a restiben, a szendvics már
rég elfogyott, két korsó sör
„mentette meg” az életét. 24
órás utazás után érkezett haza
Gyulára.

Mi nem voltunk azért ilyen
vállalkozó szelleműek. Ha Tél
tábornok úgy döntött, hát en-
gedelmeskedünk. Nehogy már
mentésre szoruljunk mi is.
Maradtunk tehát Kanizsán.
Feltaláltuk magunkat…

Ahogy emlékszem, nem
volt kihalt a város. A kollé-
giumi rendtartás is lazult, a
rendkívüli állapot megértőbbé
tette a nevelőtanárokat. Szóval
– igazi zalai kifejezéssel élve –
kujtorogtunk Kanizsa belváro-
sában. Nem árulom el társai-
mat – nem hatalmaztak fel erre
– ,de nem voltam egyedül. A
lélekmelegítőt sem vetettük
meg, ami ugye kiskorú diákok
esetében már súlyos rendbon-
tásnak számított. Ám nem ettől
láttunk duplán, hanem ez volt
a valóság. Kétszer annyian
indultunk a kollégium felé
vissza, mint ahányan onnan
elindultunk órákkal korábban.
S ha a mai LMBTQ-mozga-
lom követelményeit nézzük,
bűnösek voltunk, mert a ne-
mek összetétele bizony 50-50
százalékos volt.

A kollégiumban nem sokan
voltak. A hálószobában kelle-
mes melegben szórakoztatóan
teltek az órák… Egy ideig.
Egyszercsak valaki erőteljesen
dörömbölni kezdett az ajtón.
Az igazgató volt. Mint utólag
kiderült, valaki jelentett neki.
(Vagy irigy, vagy erkölcscsősz
volt.) Nincs mese, intézkednie
kellett a direktornak.

Csak percek múltával nyílt
ki a bűnös kollégiumi szoba
ajtaja, s ez súlyosbította bű-
nünket. Igazgatónk orvosi vizs-
gálatot helyezett kilátásba ven-
dégeinknek, de a hölgyek csak
mosolyogtak ezen.

Mi viszont nem a direktor
közlésén: a téli szünet után
már nem vagyunk a kollégium
lakói.

Rendbontásunk nem ma-
radt következmények nélkül az

iskolában sem. A fegyelmi
büntetés mellett KISZ-fiata-
lokhoz méltatlan magatartás
miatt kizártak bennünket a
Kommunista Ifjúsági Szövet-
ségből. Bűnünket az iskolai
hangosbemondóban is közhír-
ré tették. S mindezt hallották a
közös épülettömben lévő Land-
ler-gimnazisták (ma Batthyány-
gimnázium – szerk.) is, akik-
nek legalább hetven százaléka
leány volt. Ennek ismeretében
tettünk egy „bűnbánó” kísér-
letet: nagyszünetekben lesze-
gett fejjel végigsétáltunk a
közös épület folyosóján. Láss
csodát! Nem köveztek meg ben-
nünket, sőt: érdeklődő leány
pillantásokban bizony nem volt
hiány. Szóval így bűnhőd-
tünk…

Ekler Elemér

(Folytatjuk)

A kanizsai állomásról Budapestre még elindult a vonat, de
Zalaegerszegre már nem.

Az egykori Zrínyi Miklós fiúkollégium bejárata (jobbról) nap-
jainkban.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj
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Egy kampányrendezvé-
nyen azt találta mondani ez a
messziről jött szélhámos, akit
Márki-Zay Péternek hívnak,
hogy Zala megyében nincs
traumatológia.

A műtrágya hatása Márki-Zay Péter agytekervényeire
Nem ártana, ha ez a kettős

állampolgárságú modern Háry
János (Garay János az Obsitos
című elbeszélő költeményének
főhőse, aki egy jószándékú
füllentő volt Márki-Zay Péter-

rel ellentétben), nem csak a
Bige-milliókat gyűjtené, s a
hülyeség-lexikonjából olvasna
fel vagy idézne haknizásai so-
rán, hanem normális tanács-
adókhoz is fordulna néha.
Azok elmondanák neki, hogy
Zala megyében három város-
ban is van traumatológia: a
keszthelyi, a nagykanizsai és a
zalaegerszegi kórházban. S
talán azt is közölnék vele,
hogy Zalaegerszegen szó sem
volt a traumatológiai osztály
felszámolásáról, csak az or-
vosok „kezelték” a vezetést
egy kis bérzsarolással. Aztán
feladták a sikertelen „terá-
piát”, s azzal kezdtek fog-
lalkozni, amire egykor feles-
küdtek.

Azt már én üzenem Márki-
Zay Fényevő Péternek, hogyMárki-Zay Péter: klinikai eset…

Fotó: blogstar.huFotó: blogstar.hu

Szeretem aggódó megszólalásait. AmikorSchmuck Erzsébet

meglátom, hogy ő fog nyilatkozni a hatalmat bitorló Fidesz-
KDNP kormány zöldpolitikájáról, gyorsan magamhoz veszek
egy csomag papírzsebkendőt, hogy patakzó könnyeimet majd
felitassam.

Erzsébet asszony, a Lehet Más a Politika (LMP) társelnöke
el-elcsukló hangon adja tudtunkra, hogy az Orbán-kormány el-
veszi az egészséges jövő lehetőségét gyermekeinktől, unokáink-
tól, mert a klímapolitikája, a környezetvédelme egyszerűen csap-
nivaló. Meghatóan beszél, olyan hatásos tud lenni síró hangjával,
hogy az egyszerű halandó éjszakánként álmatlanul forgolódik
ágyában a környezetvédő asszonyka szavai után.

Újabb szívhezszóló szózatára várva alaposan feltankoltam
papírzsebkendőből. A fővárosi moslékkoalíció városházi ügyes-
kedései sorában megjelent ugyanis a környezetvédelem. A rend-
szeres panama-információkkal jelentkező álarcos részletesen
szólt arról, már a budai oldal utolsó megmaradt vizes élőhelyét,
a Mocsáros-dűlőt is dobra akarja verni a Karácsony Gerő „ve-
zette” (inkább a megvezetett kifejezés illik erre a félmilliárd
forintos csődtömegre) Városháza…

Várom Schmuck Erzsébet társelnök megszólalását, amolyan
igazi szívhezszólót, hogy jól kisírjam magam. Lapzártáig még
nem hallottam sopánkodni, nem festett elénk szomorú jövőképet,
nem tiltakozott a főváros utolsó nagy összefüggő zöldterületének
sorsa miatt.

A máskor olyan harcias, hetyke társelnök társa, Kanász-Nagy

Máté is hallgat, ahogy mifelénk mondják: mint ..ar a fűben.
Legalább annyiban következetesek, hogy méltóak a nevük-

höz: tényleg Lehet Más a Politika. Akkor, ha a Fideszről vagy a
moslékkoalícióról van szó.

Erre erősített rá ez a Kanász-Nagy Máté nevezetű jóember.
Vasárnap, december 5-én ugyanis felébredt téleleji szendergé-

A siratóasszony most nem aggódik
Tényleg Lehet Más a Politika

séből, s a nyilvánossághoz fordult. Sajnos nem az óbudai
Mocsaras-dűlő hideg vízébe ért a keze, hanem a Mátrai Erőmű
dolgozói miatt aggódott. Reagálva a Fidesz szombati köz-
leményére (az erőművet meg kell tartani) azt mondta, hogy ki
kell vezetni a fosszilis energiát, s át kell állítani Magyarországot
a megújuló energiaforrásokra. Csatlakozott ehhez a véleményhez
Ungár Péter, az LMP országgyűlési képviselője. Az óbudai
Mocsaras-dűlőről ő is hallgatott.

Hej élet, élet (-Nagy Máté) élet, ez aztán az élet/HaKanász

megunom magamat, magam is úgy élek.
Mert nem csak a politika lehet más…

Ekler Elemér

Várjuk Schmuck Erzsébet és Kanász-Nagy Máté siránkozását
a Mocsáros-dűlő jövője miatt is…

Fotó: Mónus Márton/MTIFotó: Mónus Márton/MTI

Zalaegerszegen, a pózvai vá-
rosrészben lévő külső kórház-
ban van egy részleg, amit a
megyeszékhelyi kocsmákban
csak diliházként emlegetnek.
Azt hiszem, van annyi respek-
tem szülővárosomban, hogy
egy gumifalú különszobát el
tudnék neki intézni.

Ő mondta, hogy meg lehet
nyerni egy választást, amíg az
embereket sötétben tartják és
trágyával etetik. Nos, ebben a
zalai, pózvai gumiszobában jól
fel lehet készülni a választásra.
Akkor sem lehet gondja fény-
evő Péterünknek, ha lekap-
csolják a villanyt, a trágyáról
pedig – a milliók mellett – a
műtrágyakirály, Bige László
könnyedén gondoskodhat. Akár
naponta is…

Ekler Elemér



92021. december 16. Zalatáj

Hetvenhárom éves korában,
hosszú és súlyos betegség után
elhunyt Bognár György, a ZTE
labdarúgócsapatának egykori
gyúrója.

Zalaszentgyörgyön született,
a szakképesítést Budapesten sze-
rezte, majd az Országos Reu-
matológiai és Fizioterápiás In-
tézetben (ORFI) és a Balatonfü-
redi Szívkórházban dolgozott.

Innét került vissza a Zalába,
ami meglehetősen érdekes kö-
rülmények között történt. Bor-
sos András akkori gyúró nyug-
díjba vonulása után két évig a
kiváló kapus, Bolemányi János
látta el „beugróként” ezt a fel-
adatot is.

Sokáig azonban nem volt
tartható ez az állapot, így ér-
kezett a hívó szóra Bognár
György az akkor már NB I B-s
ZTE-hez, ahol dr. Bánhegyi
Béla orvossal együtt gyógyítot-
ták a sérült játékosokat.

S még egy érdekesség…
Szomszédok voltak az egersze-
gi Egry utcában lévő társas-
házban Fehér Imrével, akivel
már gyermekkorban barátságot
kötöttek. Igaz, akkor még egyi-
kük sem gondolt arra, hogy
egymást követik majd a ZTE
öltözőjében.

– Sérülés miatt hagytam
abba az aktív focit. Nem akar-
tam elszakadni a labdarúgástól,
ezért úgy döntöttem, hogy gyú-
róként folytatom tovább. Az
elméleti képzést a Sportkór-
házban kaptam, az igazi mes-
terem azonban Bognár György
volt. Bevezetett a gyúrók vilá-
gába, megmutatta, hogy a mun-
kánk nem csak erre az egy
konkrét tevékenységre vonat-
kozik. A gyúró feladata a háttér

Búcsú Bognár Györgytől

megteremtése, összekötő kap-
csot jelent a vezetők és a játé-
kosok között, igen fontos lánc-
szeme a csapatnak. Mindezt
Gyuritól tanultam meg – em-
lékszik mesterére Fehér II.,
vagyis Fehér Imre.

Nagy tudású, szolgálatkész,
tiszteletre méltó ember volt
Bognár György, tényleg igazi
kapocs a játékosok és a vezetők
között.

Nyugodjon békében!
Ekler Elemér

Feszült figyelem a kispadon. Balról Madár Gábor, Szőcs János,
Lang József, dr. Bánhegyi Béla, Bognár György és Szimacsek
Tibor.

Fotó: archívFotó: archív

…„Nem tarthatott vissza
engem senki sem/Az életemen
kívül nem volt mit vesztenem”…

(Csillagok útján, az Ome-
ga 8. stúdióalbuma)

A még elké-Testamentum
szült. Egy nagyszerű összeg-
zése ennek a kiváló együttes-
nek. S most már Kóbor János
is elindult a csillagok útján,
követve korábban elhunyt ze-
nekari társait.

Nem tudok, s nem is aka-
rok elkoptatott, közhellyé si-
lányult jelzőket elővenni, hi-
szen itt maradt a Testa-

Csillagok útján
Kóbor János emlékére

mentum, ami egy szokat-
lan összegző album, s itt
maradt az Omega együttes,
benne Kóbor János több
évtizedes pályafutásának ha-
gyatéka.

Hagyjuk most a szavakat,
hiszen van az emlékezésnek
méltóbb formája az ő esetük-
ben. Vegyük elő a régi bakelit
lemezeket vagy a modernebb
CD-ket! S hallgassuk az Ome-
gát, Kóbor Jánost, aki éppen
csak elindult az égi ország-
úton, a csillagok útján!

Ekler Elemér

A tagok cserélődtek, de Kóbor János maradt.

Fotó: Köves SzilviaFotó: Köves Szilvia
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December 4-én, szombaton
átadták a Mo-Nagykanizsán
dern városok program kereté-
ben mintegy 15 milliárd forint-
ból felépült Kanizsa Aréna
multifunkcionális sport- és
rendezvénycsarnokot.

Cseresnyés Péter, az Inno-
vációs és Technológiai Minisz-
térium kereskedelempolitikáért
és fogyasztóvédelemért felelős
államtitkára, a térség ország-
gyűlési képviselőjeként az
avatón azt mondta: a Kanizsa

Átadták a nagykanizsai sport- és rendezvénycsarnokot

Aréna több, mint egy sportcélú
létesítmény, mert helyet ad a
kultúrának és a közművelődés-
nek is. Az igény szerint alakít-
ható belső terével, háromezer
férőhelyes nézőterével olyan
művészeti eseményeknek és ki-
állításoknak, vásároknak, kon-
ferenciáknak adhat otthont,
amelyekre eddig nem volt
megfelelő helyszín a városban
– tette hozzá.

Kifejtette, hogy Nagykani-
zsa és környékének gazdasági

fejlődése, az elért eredmények
megtartása és továbbfejleszté-
se csak akkor lesz lehetséges,
ha a térség jelentős mértékben
kiegészíti gazdasági profilját
más, napjainkban húzóerőnek
tekinthető ágazatokkal. Ide so-
rolta az aktív turizmus felfutta-
tását a környékbeli kistelepülé-
sekkel együttműködve.

A képviselő megjegyezte,
hogy az általOrbán-kormány
megvalósított Modern városok
program 2015-ös indításával
lett forrás a nagykanizsai aréna
megépítésére is, a jövőben pe-
dig további tízmilliárdok ér-
kezhetnek beruházások, kezde-
ményezések támogatására.

Balogh László polgármes-
ter (Fidesz-KDNP) arról be-
szélt, hogy két év alatt, a
ZÁÉV Zrt. kivitelezésében ké-
szült el a 12 ezer négyzetmé-
teres sport- és rendezvénycsar-
nok, amelynek küzdőterén két
kézilabda- vagy három kosár-
labdapálya fér el.

Az épületet a fenntartható-
ság érdekében hőszivattyú és
napelemes rendszer látja el

energiával, ami azért is lénye-
ges, mert Nagykanizsa a kör-
forgásos gazdaság mintaváro-
sává kíván válni. Az új lé-
tesítmény ezért már „környe-
zetbarát, energiatakarékos, ha-
tékony vízgazdálkodású, szem-
betűnően zöld környezetű” épü-
letként készült el – ismertette a
polgármester.

Dormán József, a ZÁÉV
vezérigazgatója egyéb adatok
mellett azt is elmondta: több
mint 500 személyautónak és
14 autóbusznak alakítottak ki
parkolóhelyet, továbbá 300
kerékpár elhelyezésére alkal-
mas tároló is készült a Kanizsa
Aréna építésével együtt.

A megnyitó hétvégéjén
nagykanizsai művészeti cso-
portok és egyesületek bemuta-
tóival, valamint interaktív gyer-
mekprogramokkal készültek a
Kanizsa Aréna üzemeltetői, de
a nagyobb létszámúra tervezett
szombati könnyűzenei koncer-
tet a koronavírus-járvány okoz-
ta helyzet miatt későbbi idő-
pontra halasztották. (Forrás:
MTI)

A Modern Városok Program keretében 15 milliárd forintból
épült Kanizsa Aréna multifunkcionális sport- és rendezvény-
csarnok az avatás napján, 2021. december 4-én.

Cseresnyés Péter (b2), Diós András, a ZÁÉV Építőipari Zrt.
projekt főmérnöke (b) és Balogh László a Kanizsa Aréna mul-
tifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok avatásán.

Fotók: MTI/Varga GyörgyFotók: MTI/Varga György

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.

Áprilisban, amikor majd az urnához lépünk, jusson eszünk-
be a mostani sötét évforduló: a kettős állampolgárságról szóló
2004. december ötödikei népszavazás. Az a voksolás, amely előtt
a pár hónappal korábban puccsal kormányfővé lett Gyurcsány
Ferenc azzal riogatott: az igen válasz borzasztó terheket róna
az országra; nekünk kellene állnunk a kettős állampolgárok
szociális ellátását stb. A demagóg hazugságözön (Bangóné volt
a kampány reklámarca) megtette a hatását: bár az igenek győz-
tek, az alacsony részvétel miatt eredménytelen lett a referendum.

Gyurcsány szerint a szavazók a „felelős hazafiságot” vá-
lasztották.

Az élet utóbb rendet tett. Az új Országgyűlés 2010 májusá-
ban elsöprő többséggel a nemzet egységére szavazott. (A hazu-
dós habzóborász mellett csupán Molnár Csaba mameluk és
Szanyi Tibor pohárnok voksolt nemmel az akkor még 386 fős
parlamentben.) Gyurcsány akkori pártja, az MSZP ezzel a
hazugságvoksolással kezdte meg látványos fonnyadását. Az
sem segített a szocialistákon, hogy 2013 januárjában az akkori
elnök, Mesterházy Attila Kolozsvárra sunnyogott bocsánatot
kérni a megtagadott magyaroktól. (Azt magyarázta, hogy 2004-
ben „egy rosszul feltett kérdésre rossz választ adtak”.) Gyur-
csány magyarellenessége a következő két voksoláson is vissza-
köszönt: a határon túli magyarság kilencvenöt százaléka a
Fidesz–KDNP-re szavazott.

Tavasszal, amikor az ország sorsáról kell döntenünk, ne
feledjük: Gyurcsány Ferenc, aki a határon túli nemzetre nemet
mondott, a déli kerítésnél tolongó egzotikus emberek előtt
gond nélkül kaput nyitna.

Vigyázz és emlékezz, magyar!
Pilhál György

Egy sötét évforduló
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A és azZala Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda
már nyolcadik éve hirdeti meg a diákoknak szóló rajz- és fotó-
pályázatot, amely idén „Az én műemlékem” címet kapta. A 208
beérkezett alkotásból a zsűri által kiválasztott legjobbak ifjú
alkotói 2021. december 2-án, csütörtökön vehették át az elisme-
réseiket a Megyeházán rendezett ünnepség keretében.

A pályázat céljáról , Zala megyei kormánymeg-dr. Sifter Rózsa
bízott szólt a tanulók, tanáraik és kísérő hozzátartozóik előtt.
Elmondta, épített környezetünk sokféle objektumból áll össze,
ezek között világszerte kitüntetett figyelmet érdemelnek a mű-
emléki védettség alatt állók, hiszen az épületek a múltunkban gyö-
kerező értékeket reprezentálják, a szellemi örökségünk részét
képezik, a nemzeti építészeti kultúra remekei. Ma Magyarorszá-
gon 11 ezer műemléki védettségű épület képezi az építészeti örök-
ségi kincset. Megóvásuk közös felelősség, hívta fel a figyelmet a
kormánymegbízott, aki kifejezte örömét, hogy a gyerekek ismerik
nagy becsben álló épületeinket, s rajzaikon ezt egyéni látásmód-
dal, kifejező erővel jelenítették meg. A rajzok megmutatták,
hogy a diákok figyelnek közvetlen lakókörnyezetük épített
örökségére, ismerik azok értékét.

Németh Andrea, a ZSzC Csány László Technikumának igaz-
gatója, a pályamunkákat bírálók nevében gratulált az ifjú rajzolók-
nak, biztatva őket további új alkotások elkészítésére.

A díjakat harminc diák vette át az ünnepségen. Értékes ajándé-
kokat vihettek haza rajz kategóriában az alsó és felső tagozatosok,
valamint a középiskolások, de fotó- és videókategóriában is jutal-
mazták az első három helyezést elért, illetve a különdíjakkal el-
ismert tanulókat, akik között akadtak pályázók Zala megyén, sőt
az ország határain túlról, így Szlovákiából, de még a Vaj-
daságból is. (Forrás: )Zala Megyei Kormányhivatal

„Az én műemlékem”
Ahogy a diákok látják

Dr. Sifter Rózsa beszélt a pályázat fontosságáról.

A díjazottak… Összesen 208 beérkezett alkotásból választotta
ki a legjobbakat a zsűri.

Makovecz-díjas lett a pórszombati gyümölcsész
Kovács Gyula elismerése

Buzás Péter, Makó egykori
polgármestere kapta a 2020-as
Makovecz Imre-díjat, a 2021-es
elismerésben Kovács Gyula
gyümölcsész, a magyar Tün-
dérkert-mozgalom úttörője ré-
szesült.

A 2015-ben alapított Ma-
kovecz Imre-díjjal azokat is-
merik el, akik a mester ország-
építő szellemének nyomdokán
példaértékűen művelik saját
hivatásukat. A díj odaítéléséről
az alapítószervezetek – a Ma-
gyar Művészeti Akadémia mel-
lett a Kós Károly Egyesülés és
a Makovecz Imre Alapítvány –
által delegált bizottság dönt –
közölte a díjazás kommuniká-
ciójával foglalkozó cég az
MTI-vel.

Idén rendhagyó módon
egyszerre két díjat adtak át a
neves építész, a Magyar Mű-
vészeti Akadémia alapító örö-
kös elnöke születésnapján. Ta-
valy a sikeres jelöltállítást kö-
vetően a díj átadását a járvány
miatt egy évvel elhalasztották,
így idén a három szervezet
grémiuma döntése alapján Bu-
zás Péter, Makó egykori pol-
gármestere kapta a 2020-as
Makovecz Imre-díjat. Az idei,
2021-es elismerésben Kovács
Gyula gyümölcsész, a magyar
Tündérkert-mozgalom úttörője
részesült. Első alkalommal,
2015-ben „hang-Kiss Ferenc
építész” nyerte el a díjat,
2019-ben díjaz-Böjte Csabát
ták az alapítók.Példaszerű a pórszombati Kovács Gyula tevékenysége.
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Zalaszentgrót Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2021. november 25-i rendes nyilvános ülésének 19. és 20. napi-
rendi pontja a választott képviselők jutalmazásával foglalkozott. Konk-
rétan alpolgármester, valamint ésVári Mária Balogh Gábor Ge-
lencsér István Baracskai Józseftanácsnokok, továbbá polgár-
mester munkájának anyagi elismerésével.

Az alpolgármester és a két tanácsnok esetében részletes elő-
terjesztés készült, amely taglalta az érintettek feladatait, továbbá
az előterjesztő Baracskai József polgármester elismerő vélemé-
nyét a három választott képviselő munkájáról, ami érdemessé
teszi őket a jutalmazásra. Ugyanez a részletes írásos előterjesztés
azonban már nem szerepelt Baracskai József esetében, a
napirendi javaslatban is csak annyi, hogy az előterjesztő Balogh
Gábor, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke.

A 19-es napirendi pont tárgyalásakor Zalaszentgrót polgár-
mestere újfent kifejtette, hogy aki jól dolgozik, annak a munkáját
el kell ismerni, akár anyagilag is.

Ifj. Veress János képviselő hozzászólásában elmondta, hogy
nehéz két év van mögöttük, ezért nem garantálható a helyi szerve-
zetek korábbi mértékű támogatása. Éppen ezért nem tartja célsze-
rűnek most a jutalmazást.

Baranyai Zsolt képviselő megjegyezte, hogy a rendkívüli ve-
szélyhelyzetben arra számított, hogy jobban összefogják a testü-
letet, akár online formában is. A jelenlegi helyzetben nem látja in-
dokoltnak a jutalmazást.

Vargáné Szabó Henrietta képviselő kihangsúlyozta, hogy
nem az adott személyek ellen irányul az a véleménye, hogy most
nem aktuális a jutalmazás. Ezt az adott helyzet diktálja.

Egy képviselő hiányzott az ülésről. Mint később kiderült, a
mérleg nyelve lehetett volna…

A jutalom most nem aktuális
A zalaszentgróti képviselő-testület nem szavazta meg az előterjesztést

Az ezt követő egyenkénti szavazáson egyetlen határozati ja-
vaslat sem kapta meg a szükséges szavazatot. (A határozati javas-
latban Vári Máriának 200 ezer Ft, Balogh Gábornak és Gelen-
csér Istvánnak 150-150 ezer forint jutalom szerepelt.)

A 20. napirendi pontként szerepelt a polgármester jutalmazása.
Ennek írásbeli előterjesztése – mint korábban írtuk – nem volt ol-
vasható a város hivatalos honlapján, de szóbeli előterjesztés sem
hangzott el. A szavazás eredménye azonos volt, mint a képviselők
esetében: a testület nem fogadta el. Hogy mekkora összegről
szólt (volna) a polgármester jutalmazása, arról nem esett szó a
testületi ülésen.

Az viszont elhangzott, hogy a Fidesz által támogatott négy kép-
viselő – Baranyai Zsolt, , Vargáné Szabó Henriette,Rádli József
ifj. Veress János – a decemberi tiszteletdíját jótékony célra ajánlja
fel. Ez a négy képviselő szavazott egyébként a jutalmazás ellen.

A testületi ülésen nem vett részt Gelencsér István, akinek ugyan-
csak nem szavazták meg a jutalmát. Mivel a közmeghallgatáson
még részt vett, ezért megkérdeztük tőle, hogy miért nem volt ott
a testületi ülésen.

– A közmeghallgatáson derült ki, hogy nagy valószínűséggel
Covid-fertőzött környezetben voltam egy korábbi családi össze-
jövetelen, ezért azonnal az önkéntes karantén mellett döntöttem
– mondta lapunknak Gelencsér István. Hozzátette: ő úgy szavazott
volna, hogy társai megkapják a jutalmat, mert sokat dolgoztak.
Amennyiben az ő esetében is ilyen döntés születik, akkor jóté-
kony célra ajánlja fel a jutalmat.

Ekler Elemér

A polgármester jutalmazásáról szóló javaslat szavazási vég-
eredménye.

Ifj. Veress János sem tartotta most célszerűnek a jutalmazást.

Transzportbeton gyártása és értékesítése

Bor-Épker Kft.
Zalaegerszeg, Egervári út 10.

tel.: 92/311-142

Valamennyi partnerünknek békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!



Már hozzászoktunk, hogy
Isten malmai lassan őrölnek.
Még 2011-ben kezdtünk el
foglalkozni azzal az áldatlan
helyzettel, hogy a folyóZala
Pethőhenye Zalaszentivánés
közötti részén, a hídnál lévő
szakaszon egy szennyezőszi-
get található. Négy évig tartott,
míg sikerült elérni, hogy meg-
tisztítsák a folyó ezen szakaszát.

Azonban nem csak a Zalá-
val volt probléma. A parton
ugyanis évekkel korábban je-
lentős mennyiségű szemetet
raktak le, közte nem kevés ve-
szélyes hulladékot. Ez is a Na-
tura 2000 besorolású területhez
tartozik, vagyis elsődleges sze-
repe a természetes élőhelyek
védelme. Tehát semmi keres-
nivalója ott az azbesztpalának,
vagy a növényvédőszer-ma-
radványnak.

Erről , Pethő-Deák István
henye polgármestere bejelen-

Csoda a Zala-parton!
Azért őrölnek azok a malmok

tést is tett. Nem sok ered-
ménnyel. Viszont – mint azt
akkor mondta – legalább annyi
pozitív dolog történt, hogy mi-
után egy kis területet feltártak,
nem indítottak ellenük eljárást
azért, mert illetéktelenül beha-
toltak a területre rendet tenni.

A Zalatáj 2015 július 16-án
megjelent cikkében ezt írtuk:
„Kezdődik tehát az újabb kör-
nyezetvédelmi akció. Úgy tű-
nik, hogy ez meg rázósabb és
körülményesebb lesz, mint az
előző.”

Nem tévedtünk… Isten mal-
mai most sem kapcsoltak ma-
gasabb fokozatba, de 2021 no-
vember végére eltűnt az egy-
kori malom és a Zala folyó kö-
zötti részre lerakott szemét,
közte veszélyes hulladék.

Csoda a Zalán! – adtuk a
címet annak a cikknek, amely
beszámolt a Zala folyó meg-
tisztításáról 2015. július 16-án.

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

Köszönet érte. S jöhet a foly-
tatás, mert van még bőven ten-
nivaló a Zalán és annak partján.
Szalafőtől egészen aKis-Balatonig.

Ekler Elemér

A 2015 nyarán készült felvételen jól láthatóak az azbesztpala
törmelékek.

A napokban készült fotón az örömteli változás tapasztalható.
Több, mint hat év után végre elszállították a több tonna, ve-
szélyes hulladékot is tartalmazó szemetet a Zala partjáról.

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

Végre megtisztult a folyó ezen szakasza 2015 nyarán.

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

Fotók: ZalatájFotók: Zalatáj

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Szeretné új munkavállalóját alacsonyabb költséggel foglalkoztatni?

A támogatott munkaerő-kölcsönzés igénybevételével közterhekkel növelt aa munkavállaló munkabérének 30%-át

Kontakt Nonprofit Kft. Ön helyett.átvállalja

MIÉRT EL NYÖS A MUNKAER -KÖLCSÖNZÉS AZ ÖN CÉGÉNEK, VÁLLALKOZÁSÁNAK?Ő Ő

� akár évi 3 millió forint támogatást is igényelhet

� közterhekkel növelt munkabérének egy részét (30 %)a munkavállaló átvállaljuk

� nincs továbbfoglalkoztatási kötelezettsége

� a munkavállaló be- és kiléptetésével kapcsolatos teendők (beleértve a munkaköri alkalmassági

vizsgálat költéségét is)

� bérszámfejtés és bérkifizetés lebonyolítása

� teljes körű ügyintézés

� a szolgáltatást kölcsönzési díj nem terheli

A TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI:

� foglalkoztatás-bővüléstAkölcsönzés kell, hogy eredményezzen.

� mikro- és kisvállalkozásokAzon vehetik igénybe, amelyek a cégbírósági bejegyzésük szerint

zalaegerszegi székhellyel telephellyelvagy rendelkeznek.

� 1 lezárt üzleti évA vállalkozásnak legalább dokumentumait be kell mutatni.

� , amelyből aA kölcsönzési idő dolgozónként legalább 4, de legfeljebb 16 hónap lehet támogatott

időszak maximum 12 hónap.

� Egy vállalkozás, egy naptári évben legfeljebb 3 millió Ft támogatást kaphat.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 2006. januártól biztosít kedvezményes munkaerő- kölcsönzés keretében

anyagi támogatást az olyan zalaegerszegi cégek számára, akik szeretnék üzleti tevékenységüket új munkaerő

felvételével fejleszteni.Azóta ezt a lehetőséget közel 100 vállalkozás vette igénybe.

Ha bővítené alkalmazotti létszámát, vegye igénybe a Kontakt Humán Szolgáltató Nonprofit Kft.

szolgáltatását, ahol juthat új munkaerőhöz.kedvező feltételek mellett, gyors átfutási idővel

Részletes tájékoztatás:

8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51. (IV. em.) Tel.: 92/596-935; 30/6405430 Fax: 92/596-934

e-mail: kolcsonzes@kontaktkft.hu, web: www.kontaktkft.hu
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Lapunk
legközelebbi
nyomtatott
száma

2022

A friss híreiZalatáj
naponta olvashatók honlapunkon:

www.zalatajkiado.hu

2022. január 20-án jelenik meg.

Megyei közéleti havilap

Kiadó-fõszerkesztõ:

Ekler Elemér

Grafikus: Farkas László

Kiadja: Zalatáj Kiadó

Az ügyfélszolgálat címe:

Zalaegerszeg, Kosztolányi tér

1/B.; 8901. Pf.: 381.

Telefon: (92) 596-936;

E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Készült:

Göcsej Nyomda Kft.

ISSN: 0865-1353

Tóth '95

Kft.

Tóth '95

Kft.
Mezőgazdasági

érdekeltségű,

számviteli

és jogi

szolgáltatásokat

nyújtó iroda.

Zalaegerszeg,

Platán sor 18.

Telefon:

(92) 549-831

Valamennyi partnerünknek
békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!

Valamennyi partnerünknek
békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!

Okuláré Optika:
8900 Zalaegerszeg Kovács K. tér. 6-8
Tel.: +36/30/718-6871.

Center Optika:
8900 Zalaegerszeg Kossuth L. 17-19.
Tel.: +36/30/207-8900

Írisz Optika:
8900 Zalaegerszeg Berzsenyi D. u. 3.
Tel.: +36/30/747-9979

www.zalaoptika.hu

A hibák jelzését és a számlázást is segítik azok a mobil-
hálózaton kommunikáló okos mérőórák, amelyeket már 1500
fogyasztónál szereltek fel a szolgáltatási területén.Zalavíz

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
azonnali észlelésére és a csőtörések előrejelzésére, amivel radi-
kálisan csökkenthető a fogyasztók esetleges anyagi kára, továb-
bá nagyságrendekkel több ivóvíz lesz megmenthető egy meg-
hibásodás esetén.

Mindez a szorító munkaerőhiány enyhítésében is segít: az
új rendszerbe kötött vízórák leolvasását már nem kell szemé-
lyesen végezni, hanem automatikusan, online rögzíti a vízszol-
gáltató rendszere. Ez a megoldás a vízmű díjszámlázási és ügy-
félkezelési feladatainak ellátásában is jelentős segítséget nyújt.
(Forrás: )MTI

Okos mérőórák a Zalavíznél

Már nem kell személyesen végezni a leolvasást.

Kép: zalaviz.huKép: zalaviz.hu

Telefon: 92/596-936,

e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:
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ZALAISPA Nonprofit Zrt.

8798 Zalabér 3096/12 hrsz

Lev. cím: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1.

Tel: 92/695-775

Mobil: 30/997-4435

áldott, békés karácsonyi ünnepeket és

boldog új évet kívánunk!

Valamennyi

ügyfelünknek,

partnerünknek

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

HIRDETÉSÉT feladhatja aHIRDETÉSÉT feladhatja a

havilapban.havilapban.ZalatájZalatáj


