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Márki-Zay Péter és a vidéki emberek
Szinte minden nap van sértő megjegyzése
kor ezt a választást már most
elbuknánk. Ugyanúgy, ahogy
'18-ban is elbukták azok, akik
nem tartották fontosnak, hogy
felvilágosítsák a falusi, egyszerű tudatlan embereket is arról,
hogy ki hozza be a migránsokat, ezt a hibát most nem
fogjuk elkövetni, akkor sem,
ha ez egyes ellenzékieknek
nem tetszik.”
Egy másik hétvégi videójában ismét a migráció témakörében Márki-Zay arról beszélt,
milyen fontos, hogy az utolsó
faluban is „mindenkinek kinyíljon a lámpa a fejében”.
– Képviselőjelölt asszony, hát megmondhatná a miniszterelnök-jelöltünknek, hogy nálunk, Zalában három városban is
van traumatológia!...

A baloldal legvisszataszítóbb hagyományait tökéletesen
folytatva Márki-Zay Péter folyamatosan becsmérli, gyalázza a vidéki embereket. A Mediaworks Hírcentruma és a
Zalatáj is összegyűjtötte a baloldal miniszterelnök-jelöltjének
legbotrányosabb kijelentéseit
az elmúlt hetekből. Lapzártáig
talán ezek voltak a legérdekesebbek, de természetesen folytatjuk, hiszen Márki-Zay Péter
igen termékeny ezen a téren.
Az ellenzék miniszterelnök-jelöltje több alkalommal

Erősödő Egerszegi Kapocs

tett sértő megjegyzéseket a vidéken élő emberekre. Az egyik
botrányos kijelentése december 6-án hangzott el a közösségi oldalán közzétett videóban, ahol arról értekezett, hogy
a vidéki emberek tudatlanok,
buták. A Gyurcsány Ferenc vezette baloldal miniszterelnökjelöltje így fogalmazott: „Azokat a döntéseket valakinek
meg kell hozni, hogy például
migránsszámlálós
kampány
kell, hiszen hogyha a pesti,
belpesti liberálisok érzékenységét venném figyelembe, ak-

Közlekedési balesetet szenvedett és megsérült?

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

Tehát, hogy ha a migráció kérdését minden, a legutolsó falu
legtudatlanabb emberéhez is
sikerülne eljuttatni, hogy az
csak a Fidesz, nos akkor a '22-es
választásra ez óriási hatással
lenne – fejtegette a baloldal
jelöltje.
„Talán az utolsó faluban is
mindenkinek kinyílna a lámpa
a fejében, hogy migránsokat
csak a Fidesz hoz be Magyarországra. És ezt érdemes lenne tudatni, mert még egyszer,
nagyon sok ostoba ember van,
aki azt hiszi, hogy a Fidesz
(Folytatás a 2. oldalon)

Fotó: Seres Péter
Balról Ekler Gergely családokért felelős stratégiai és koordinációs államtitkár, Balaicz Zoltán, Vigh László, Keszthelyi Nikoletta helyettes államtitkár, Palkovics László, dr. Sifter Rózsa
kormánymegbízott, Dömötör Csaba államtitkár, Mosóczi
László államtitkár és Rigó Csaba, a Gazdasági Versenyhivatal
elnöke.

Egy év szünet után, február 10-én, csütörtökön este
ismét megrendezték az Egerszegi Kapocs elnevezésű találkozót Budapesten, melynek
keretében a Zala megyéből és
Zalaegerszegről elszármazott
polgárok, szülővárosunkhoz
kötődő közéleti személyiségek, cégvezetők, művészek,
sportolók, újságírók és további neves személyiségek találkoztak, és erősítették a me-

gyeszékhelyhez való kötődésüket.
Balaicz Zoltán polgármester köszöntőt mondott és a város fejlesztéséről tartott előadást.
Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos ismertette a járműipari tesztpálya
beruházást, Palkovics László
innovációs és technológiai miniszter pedig a gazdaságfejlesztési eredményekről és a
további tervekről szólt.
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Márki-Zay Péter és a vidéki emberek
Szinte minden nap van sértő megjegyzése
(Folytatás az 1. oldalról)
bevándorlásellenes” – sértegette tovább az embereket
Márki-Zay.
A baloldal miniszterelnökjelöltje nem ekkor sértette
meg először a vidéki embereket, hiszen már az október 23-i
Békemenetre a fővárosba érkezőket is tudatlannak minősítette. Az ATV Egyenes Beszéd című, október 25-i műsorában azt mondta: „...a Telexnek a videóját ajánlom mindenki figyelmébe, ott azért
nemcsak arról van szó, hogy
ez nem egy szeretet- és békemenet volt, hanem gyűlölködés, de az is látszik, hogy
tényleg vannak olyanok, akiknek fogalmuk sincs róla, hogy
hol vannak, buszokkal oda
vitték őket, tömeget demonstráltak, a polgármester kipipálhatta a házi feladatát...”
Márki-Zay Péter láthatóan
nem bánta meg ezeket a kijelentéseit, hiszen nemrég ismét
otrombán megsértette a falusiakat. Élőben jelentkezett a
Facebook-oldalán, ezúttal kampánytanácsadójával, Simon Andrással az oldalán. A beszélgetés
elején egyből szóba került, hogy
több lap is felhívta a figyelmet az elmúlt hetekben arra,
hogy a baloldal jelöltje eltörölné a rezsicsökkentést,
hogy sürgősségi osztályokat,

szülészeteket zárna be, vagy
hogy támogatja a fizetős egészségügyet.
Ennek kapcsán Márki-Zay
elmesélt egy történetet, miszerint egy vidéki kocsmában is
szembesítették egyik állításával, amire egyik aktivistája úgy
reagált, hogy ott helyben fizet
egymilliót, ha be tudják bizonyítani, hogy ezt mondta, mire
visszakoztak beszélgetőpartnerei. Márki-Zay szerint ebből az
következik, idézzük szó szerint,
hogy „még egy vidéki kocsmában is meg lehet győzni ezzel
embereket”. Tehát a vidéki
kocsmákba, presszókba betérő
embereket vitaképtelen és buta
embereknek állította be. Mindezt megfejelte azzal, hogy ráadásul alkoholisták is, délelőtt
10 órakor már részegek.
Márki-Zay Péter azzal állt
elő egy fórumon, hogy Zalában
nincs traumatológia. Ám ezzel
önmagát járatta le, hiszen köztudott, hogy a megyében három
kórházban is van traumatológia
osztály (Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Keszthely). Márki-Zay
újabb lesrefutásán nem lepődünk meg, ám Zala megye 1.
számú választókerületének baloldali képviselőjelöltjétől, a Zala Megyei Kórház egykori főigazgatójától, dr. Csidei Iréntől
elvárható lett volna a korrekt
„helyreigazítás”.

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

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

• 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

Fotó: Tiéd a Város Facebook oldala
Dr. Csidei Irén és Márki-Zay Péter legutóbbi egerszegi fórumán.

Rekord költségvetés…
Minden korábbi évet meghaladó összeggel, 63,6 milliárd
forintos költségvetési főösszeggel fogadta el idei költségvetését
szerdán Zalaegerszeg közgyűlése.
Balaicz Zoltán polgármester (Fidesz-KDNP) a testület ülését követő sajtótájékoztatón elmondta: az elmúlt évet a város
63 milliárdos főösszeggel indította, amelyet a szerdai közgyűlési ülésen végül 76,2 milliárd forintos záró főösszeggel fejeztek be. Az idei évre is stabil, kiszámítható gazdálkodást lehetővé tévő, hitelfelvétel nélküli költségvetést állítottak össze, ami
biztosítja a városi intézményrendszer, a hivatal és az önkormányzati cégek működését.
Jelezte, hogy a számításoknál figyelembe vették a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése, továbbá az óvodapedagógusok, a bölcsődei dolgozók és a szociális szférában,
valamint a kulturális ágazatban foglalkoztatottak béremelése
miatt emelkedő kiadásokat. Az önkormányzati hivatalban, az
intézményekben és a városi cégeknél együttesen mintegy kétezer dolgozót foglalkoztat a város.
A kisvállalkozások idén is csak egyszázalékos iparűzési
adót (ipa) fizetnek a bevételük után, így ebben az esztendőben
3,8 milliárd forintos ipa-bevétellel számol a város. Ezt a tavalyi
költségvetésben 3,4 milliárddal tervezték, de végül „olyan jól
teljesített a város”, hogy 4 milliárd forint iparűzési adó folyt be
– ismertette Balaicz Zoltán.
Kitért arra is, hogy a napokban elkezdődött a zalaegerszegi
belváros és Zalaszentiván között egy 4,5 kilométer hosszú új
kerékpárút építése mintegy 600 millió forintból. Az elmúlt
néhány évben összesen 19,1 kilométer új bicikliút épült a zalai
megyeszékhelyen mintegy 1,6 milliárd forintos beruházással,

Balaicz Zoltán kiemelte, hogy stabil, kiszámítható költségvetést terveztek.
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* Múltidézés Flam rajzaival Pethőhenye régen és ma
Tanulékony kuncsaft

Könyv készül olvasóink segítségével

Fotó: Zalatáj
– Jocókám, aztán valami hatástanulmány készült-e erről a
lőréről?!
(2015.03.19.)

Dodó és Brumi a Mókusban

– Dodó! Te tudod, hogy mi az a dzsidipi?
– Nem. Dzsinfizzt már ittam, de az a zalai vegyeshez képest
csak köpedelem…
(2015.03.19.)

Ellenzéki szerkesztőségben

A Makovecz Imre által tervezett Szent István király templom
Pethőhenyén.

Olvasóink segítségét kérjük egy pethőhenyei kiadvány
megjelentetéséhez. A falu
augusztus 20-án tartja búcsúnapját, valamint Szent István
király ünnepét.
Ebből az alkalomból Pethőhenye Önkormányzata egy
olyan kiadványt szeretne megjelentetni 2022. augusztus
huszadikára, amelyben a falu
története szerepel, korabeli
fotókkal illusztrálva.
Ehhez kérjük a pethőhenyei polgárokat, az elszármazottakat, s mindazokat, hogy
akiknek birtokában vannak a
falut (vagy annak egy részletét) ábrázoló fényképek, egyegy korábbi rendezvényt meg-

örökítő felvételek, jelezzék
szerkesztőségünknek. Természetesen olyan tárgyak, eszközök is szóba jöhetnek, amelyek kötődnek Pethőhenyéhez.
Az eredeti fotókat beszkennelés után sértetlenül
visszaadjuk tulajdonosuknak,
a tárgyakat pedig lefényképezzük.
Előre is köszönjük segítségüket a kötet elkészítéséhez:
Zalatáj Kiadó
Értesítési cím:
Telefon: 92/596-936
30/378-4465
E-mail:
zalataj@zelkanet.hu
zalatajkiado@gmail.com

Zalai hírek naponta, a kényes ügyeket sem kerüljük…

Olvassa a Zalatáj
megújult honlapját!
www.zalatajkiado.hu

– Azt írják, hogy még emelkedett is a forgalom a vasárnapi
zárva tartás óta. Pedig leírtuk ezerszer, hogy tízezreket
fognak kirúgni…!
(2015.04.16.)

* 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.
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Végéhez közeledik a CO-EMEP projekt
csökkentése volt a határmenti
térségben. A jelenség sok vidéki háztartást érint horvát és
magyar oldalon egyaránt –
azaz számukra mindennapos
gondot okoz a megfelelő fűtési/hűtési rendszer hiánya. E
problémára összpontosítva a
pályázat keretein belül számos
eredmény született: létrejött
egy együttműködési hálózat az
energiahatékonyság területén
tevékenykedő szereplők közreműködésével, közös útmutatók, javaslatok és megoldások
készültek, munkacsoport találkozókat és információs napot
tartottak, illetve energetikai
auditok is végbementek 10
kiválasztott háztartásban.
A projekt közel kétéves
időtartama során számos rendezvény és találkozó valósult
meg, amelyekre a helyi támogatói csoportok, azaz a helyi
önkormányzatok, az energiaügyi és fejlesztési ügynökségek, civil szervezetek, valamint a szociális jóléti intézmények kaptak meghívást. A
2021. október 7-én megrendezett információs napon a résztvevők a projekt bemutatása
mellett hasznos ismeretekkel
lettek gazdagabbak a jelenleg
futó energetikai témájú uniós
projektekről, a napelemes

Termografikus mérés.

Az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program 2014-2020
forrásaiból támogatott CO-EMEP
projekt lassan a végéhez ér,
hiszen a 2020 júliusában indult
pályázat 20 hónapos futamideje 2022. február 28-án lejár.
A horvátországi Muraköz Megyei Energetikai Ügynökség és
a Zala Megyei Önkormányzat

rendszerek és okosotthonok
kialakításáról, valamint a klímastratégiák fontosságáról.
Emellett a projekt egyik
legfontosabb
tevékenységeként a partnerek energetikai
auditokat és általános épületgépészeti méréseket hajtottak
végre 10 kiválasztott háztartásban (5 magyar és 5 horvát).
Összesen három mérésre került
sor: termografikus mérés (hőveszteség mérés hőkamerával),
Blower-door teszt (légtömörség mérés) és végül az U-érték
mérés (hőszigetelő képesség
mérés). Az U-érték mérő eszközt valamennyi háztartás esetében 7 napig a családi házban
hagyták, és a szakemberek egy
héten keresztül figyelték az
általa kibocsátott értékeket, jeleket. A mérések eredményeképpen az ingatlantulajdonosok konkrét iránymutatásokat
kaptak az energiahatékonyság
növelésével kapcsolatban. Ezenkívül még a projekt zárása
előtt egy egyedülálló online
energiagazdálkodási eszköz is
kifejlesztésre kerül, amely a
lakosság számára elérhető lesz.
Ennek segítségével láthatják,
hogy milyen intézkedéseket
alkalmazhatnak az otthonukban azért, hogy csökkenjen az
energiaszegénység kockázata.

Légtömörség mérése.

alkotta partnerség egy igazán
innovatív projekten dolgozhatott együtt, ugyanis a fő célkitűzés az energiaszegénység

Nagy érdeklődés övezte az eseményt.
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2021-ben is folytatódott az álláskeresők támogatása
A Zalai innovatív foglalkoztatási paktum 2017 év eleje óta 1. ábra
segíti a Zala megyében élő álláskeresők munkához jutását. A
TOP program tervezetten 2021 őszén zárult volna, azonban a
paktumot megvalósító konzorcium látva a támogatások iránti
jelentős érdeklődést 2021 márciusában többletforrás igényt
nyújtott be az Irányító Hatóság felé. A kérelem elfogadását követően 140 millió forintnyi plusz forrást ítéltek meg a projekt
támogatásának növelésére. Az eredetileg 962.991.790 forint
összköltségű projekt költségvetése 1.102.991.790 forintra emelkedett, a határideje pedig kitolódott 2022. május 31-ig.
A megvalósítás kezdetétől 2021. december 31-ig 767 ügyfél
került bevonásra, közülük 112 fő képzésben, 85 fő vállalkozóvá
válási támogatásban, 397 fő bér/bérköltség támogatásban, 199 fő
munkaerőpiaci szolgáltatásban részesült.
A bevonásra került ügyfelek legnagyobb hányadát az inaktívak teszik ki (182 fő), ők azok, akik a programban vonás előtt
nem dolgoztak, illetve nem volt rendszeres jövedelmet biztosító
munkájuk, és nem is kerestek munkát, vagy kerestek, de nem
tudtak volna munkába állni. A célcsoport ezen része jellemzően
nem regisztrált álláskereső, de az aktivitás erősítésével és a munkaerő-piaci tanácsadók által nyújtotta segítséggel a paktum esetükben is hozzájárult a munkaerő-piaci beilleszkedéshez. Az
inaktívak után legjelentősebb az 50 év feletti álláskeresők (146
fő) és a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (96 fő)
bevonása. (1. ábra)
A Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítása című
projekt ugyan 2022 májusában lezárul, azonban a TOP Plusz
program keretében a Zala Megyei Önkormányzatnak lehetősége
volt a „Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” elnevezésű felhívásra pályázatot benyújtani 2022 januárjában. Bízva a pozitív elbírálásban, a projekt megvalósításának időszakában tervezetten további 2000 zalai álláskereső
részesülhet foglalkoztatást elősegítő támogatásokban.

----------------------------------------------------------------------ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI
PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA
Támogatás: 1.102,99 millió forint
Projektazonosító:
TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
www.zalapaktum.hu

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.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Elfogadták a 2022. évi költségvetést
A Zala Megyei Közgyűlés
2022. január 27-én, csütörtökön tartotta idei első ülését.
A testület elfogadta a meghívóban szereplő napirendi pontokat és azok tárgyalási sorrendjét, majd az elnöki beszámolót és a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést.
A közgyűlés módosította 2021. évi költségvetését,
amelynek bevétel-kiadási főösszege 1.007.018 e Ft-ról
az elmúlt időszakban bekövetkezett változások miatt
1.017.065 e Ft-ra módosult.
Majd elfogadásra került az
önkormányzat és a hivatal
2022. évi költségvetése
825.185 e Ft-os bevételi és kiadási főösszeggel, amely tartalmazza a törvényi kötelezettségből fakadó tisztségviselői illetményemelést. A
közgyűlés arról is határozott,
hogy a 2022-2024-es költségvetési évekre nem tervezett
adósságot keletkeztető ügyletet és nem kíván ilyet tervezni
a 2023-2025-ös költségvetési
évekre sem.

Fotó: Zalatáj
Újabb kerékpárút fejlesztési támogatási kérelmek benyújtásáról is döntöttek.

A soron következő szavazással a Zala Megyei Közgyűlés
elfogadta a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét 355.780 eFt közhasznú bevétellel és ráfordítással, 0 eFt vállalkozási eredménnyel, továbbá megállapította ügyvezetőjének 2022.
évre vonatkozó megbízási díját.
A testület jóváhagyta a Testvér-települési programok és
együttműködések 2022. évi pályázati kiírásra benyújtott „Zala öszszeköt bennünket” és „Kézműves

örökségünk nyomában” projekteket, valamint a nemzeti értékek
és hungarikumok gyűjtésének,
népszerűsítésének támogatására
irányuló HUNG-2022 pályázati felhívásra benyújtandó projektet. A megyei önkormányzat 2021. decemberi döntésének folytatásaként újabb kerékpárút fejlesztési támogatási
kérelmek benyújtásáról is határozott a Teskánd-Zalaegerszeg, valamint a Lenti-Hernyék
szakaszok megvalósítása érdekében.

Jogszabályi kötelezettségnek eleget téve elfogadásra
került a Zala Megyei Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési terve, amelyhez kapcsolódóan a testület felhatalmazta dr. Pál Attila elnököt az év
közben szükségessé váló módosítások átvezetésére.
Végül a közgyűlés elfogadta
a dr. Mester László megyei főjegyző által előterjesztett, hivatali munkáról szóló részletes
beszámolót. (Forrás: Zala Megyei Közgyűlés)

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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Hangsúlyozottan jelen vannak a megye társadalmi életében
Beszélgetés dr. Sifter Rózsával, Zala megye kormánymegbízottjával
Az egyébként is szerteágazó feladatokat ellátó kormányhivatalokra a koronavírusjárvány, illetve a gazdaság újraindítása miatt újabb tennivalók
vártak az elmúlt időszakban.
Többek között ezekről és az
idei tervekről is beszélgettünk
dr. Sifter Rózsával, Zala megye kormánymegbízottjával.
– Röviden összefoglalva
hogyan ítéli meg a Zala Megyei Kormányhivatal elmúlt
évi tevékenységét?
– A hivatal – sokrétű tevékenysége révén – számos területen jelen van a zalai társadalom életében. A kormány
által hozott döntések helyi
szintű végrehajtását biztosít- Dr. Sifter Rózsa, Zala megye
juk. Sokáig tartana felsorolni, kormánymegbízottja.
hogy mi minden tartozik fel- lakkal rendelkezik. 2021-ben
adataink közé. Kapcsolatba lezárult továbbá a Zala Megyei
kerülünk a kisgyermekes csa- Kormányhivatal által vezetett
ládokkal, a pályaválasztás előtt „Ügyfélkapcsolati rendszerek
álló gyermekekkel, de az érett- fejlesztése” című KÖFOP proségi szervezése is teljes mér- jekt is, melynek egyik kiemelt
tékben hozzánk tartozik. A rendszerelemét az állampolmegváltozott munkaképessé- gárok számára elérhető korgűek ellátásaival kapcsolatos mányablak mobil applikáció
eljárások mellett a foglalkoz- képezte. Saját erőből megvatatás elősegítése, az álláskere- lósított fejlesztéseink tekintesők támogatása is feladatunk, tében pedig egy speciális közde a nyugdíjjövedelmek meg- úti ellenőrzést lehetővé tévő
állapításával kapcsolatos teen- irodabusz beszerzése említhető
dőket is hivatalunk végzi. példaként, amely szeptember
Mindezek alapját – az elsődle- óta végzi munkáját Zala meges kapcsolódási pontot az gye útjain.
– A koronavírus-járvány
állampolgárok irányába – kormányablakaink jelentik. A kor- hogyan befolyásolta a rendezmányzati ügyfélszolgálati iro- vények tartását?
– Az engedélyezett keretek
dák mellett az állami szolgáltatások elérését a megyénkben között, a védelmi intézkedések
működő kormányablak busz is betartása mellett már számos
rendezvényen vehettünk részt,
segíti.
– Milyen fejlesztések segí- melyek közül jó néhány esetik az állampolgárok minél ményt saját magunk szervezmagasabb színvonalú kiszol- tünk. Büszkék vagyunk arra,
hogy 2021-ben Zala megye
gálását?
– Kollégáink képzése mel- adott otthont az Állami Főlett nagy gondot fordítunk arra építészek Szakmai Fórumának.
is, hogy ügyfeleinket megfe- A Greentech Konferencia és
lelő körülmények között fo- Szakkiállítás pedig remek begadjuk. Az elmúlt évben csak- mutatkozási lehetőséget jelennem 460 millió forintot fordí- tett a tavaly létrejött Környetottunk épületeink állagmeg- zetvédelmi, Természetvédelmi
óvására és felújítására, mely- és Hulladékgazdálkodási Főnek egyik kiemelt elemét a osztályunk részére. Saját szerzalalövői okmányiroda kor- vezésű eseményeink közül a
mányablakká történő átalakí- Zala Megyei Államigazgatási
tása képezte. Az újonnan át- Kollégium elmúlt évi ülése
adott ügyfélszolgálati iroda ré- emelhető ki. A konferencia –
vén – melynek januári átadá- melyre ezúttal a keszthelyi
sán dr. György István, a Mi- Amazon Házban került sor –
niszterelnökség területi köz- kiváló alkalmat kínált arra,
igazgatásért felelős államtitká- hogy az államigazgatási szerra is részt vett – Zala megye vek vezetői szakmai eszmecsemár tíz új típusú kormányab- rét folytassanak a közelmúlt-

ban lezajlott szervezeti változásokkal összefüggésben. Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a fiatal generáció megszólítására, akiket különböző
programok, pályázatok útján
tudatosítunk abban, hogy Magyarország, a hazájuk számít
rájuk, a tudásukra, képességeikre a jövőben is szükség
lesz. A kormányhivatal tehát
kiemelt figyelmet fordít az általános iskolát befejező, a továbbtanulásban érintett diákokra is, ennek egyik mérföldköve
az a Pályaválasztási Program,
melyet a tavalyi évben – működésünk óta először – online
formában valósítottunk meg.
– A járvány sajnos továbbra is itt van velünk. Korábbi
beszélgetésünk során Ön mindig részletes tájékoztatást adott
a Zala Megyei Kormányhivatal járványkezelésben nyújtott szerepéről. Mit tudna most
összefoglalóan kiemelni?
–2021 januárjában Zalában
is megalakult a megyei oltási
munkacsoport, majd kezdetét
vette a védőoltások prioritási
rend szerinti beadása. Az oltások felvételét április 23-tól online időpontfoglaló segítette,
majd augusztus elsejétől Európában elsőként Magyarországon vált elérhetővé a harmadik
oltás. 2021 novemberében került sor az első oltási akcióhétre, amelynek során időpontfoglalás nélkül fogadták az
oltakozni vágyókat. Büszke
vagyok arra az elhivatottságra
és odaadásra, amellyel a kormánytisztviselők az új és nagy
leterheltséggel járó feladatokhoz megfelelően alkalmazkodtak, melynek eredményeképpen az általunk nyújtott szolgáltatások változatlan színvonalon elérhetőek maradtak. Az
oltási akcióprogram 2022-ben
is folytatódik. Ezek időpontjairól és helyszíneiről folyamatos
tájékoztatást kapnak az állampolgárok.
– Az idei tervek közül említene néhány fontosabbat?
– Az egyik már megvalósult, hiszen az interjú elején
említettem a zalalövői kormányablak átadását. Mindemellett ebben az évben sor

kerül Zalaegerszegen a Kazinczy téri és a Kelemen Imre
utcai épület felújítására is, 95,
illetve 89 millió forint értékben. Fontos és hangsúlyos kormányzati szándék a mezőgazdaságból élők támogatása.
A kormány soha nem látott
nagyságrendű források révén
folytatja a falvak és kisvárosok
infrastruktúrájának megújítását. A Magyar Falu Program is
ezt a célt szolgálja, de a falusi
CSOK kiterjesztése is a vidéki
életminőség javítására irányul.
Zalában ez már 241 településen elérhető. Nemrégiben történelmi léptékű vidékfejlesztési program indult. A kormány 2027-ig 7537 milliárd
forintot fordít a magyar vidék
erősítésére, fejlesztésére, mely
a korábbi összeg háromszorosa. A kormányhivatalra ezen
programok végrehajtásában is
kiemelt szerep hárul.
– Nincs ez másképp a magyar családpolitikai intézkedések tekintetében sem…
– Egyértelmű, hogy a magyar politika a családokra
épül. Ennek alapelemei közé
tartozik a 13. havi nyugdíj
visszaépítése, a 25 év alattiak
SZJA mentessége, de említhetném a GYED és a GYOD
összegének megemelését is.
Emellett minden dolgozó szülő
– aki családi kedvezményre
jogosult – visszakapja a 2021ben megszerzett jövedelméből
levont személyi jövedelemadót, a levont ekho kétharmadát, valamint a kata negyedét. Azt gondolom a magyar
családpolitika egyre több országban lesz követendő példa.
– Változott-e a kormányhivatal feladatköre az elmúlt
időszakban?
– Ennek egyik kiemelt
példája, hogy az idei évtől
hozzánk került az önkormányzatok jegyzőitől – a telekalakítási eljárásokkal összefüggésben – az építésügyi és településrendezési szakkérdések
vizsgálata. A kormányhivatalok feladatköre tehát folyamatosan bővül, felkészült szakembereink azonban biztos alapot adnak ezek magas szakmai
színvonalon történő ellátásához.

A cikk a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával jelenik meg.
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Kanizsa és Egerszeg…
Üzenet egykori diákvárosomnak (11.)
A téli szünetet követően –
az „átmeneti szálló” rövid
ideig tartó igénybe vétele után
– a Nagykanizsa, Eötvös tér
28-as szám alatti házban vertem tanyát Hackler János nyomdászmester lakásában albérlőként. Diákkorom talán legszebb időszaka következett,
egyrészt Hackler úr és kedves
felesége szigorú, de szeretetteljes felügyelete mellett, másrészt a szabad időbeosztás jótékony hatása miatt.
Kollégiumból kirúgott diákok voltunk Haszon János osztálytársammal, akit a mai napig barátomnak tarthatok. Ez a
kizárás nem okozott komoly
gondokat, hiszen a kapcsolatok működtek a kanizsai osztálytársakkal és a barátokkal
is. A mai napig élénken él bennem Haszon Jancsi nagyszüleinek Magyar utcai vendégszerető fogadtatása. S mintha
az osztálytársaink is más szemmel néztek volna ránk.
Az igazi meglepetést azonban magyartanárunk, Kiss Gizella okozta. Olyan leányregénybe illő fordulat volt az,
amikor névnapi felköszöntése
után, az óra végén – a többieket kiküldve – Haszon Jancsit, s engem magához hívott.
Tudom – mondta szemlesütve
–, hogy maguk valami csalafintaságot követtek el, s ezért
már nem kollégisták. Talán
nincs is elég ennivalójuk – s
nekünk adta a névnapjára kapott csokoládékat, édességeket.
Máig nem felejtem el ezt a
gesztust az egykori apácától, a
mi magyartanárunktól, akinek
az akkori világhoz is volt érző
kapcsolódása. Dolgozatot íratott velünk azzal a címmel,
hogy „Sikerült és én boldog voltam”. Én sem vallottam szégyent, mint önjelölt firkász, de
a pálmát zalaszentbalázsi barátunk, Kovács Lajos vitte el. Cipőfűzőjének megmentését ecsetelte dolgozatában, amit az egykori apáca tanárnőnk újszerűnek és nagyszerűnek értékelt.
Kollégiumi csínytevésünk
következménye volt, hogy –
magyarán mondva – kirúgtak
bennünket a KISZ-ből is. Ennek ellenére kétszer is részt
vettünk barátaimmal a Magyar
Kommunista Ifjúsági Szövetség építőtáborában. No nem
sztrájkszervezőként voltunk jelen, hanem azért, mert a baráti
összetartás még a nyári szünetben is hiányzott. Először
Balatonszabadi-Sóstón, majd

Szabadbattyánban építettük az
M7-est és a szocializmust. KISZen kívüli lelkes fiatalként.
Csoda lett volna, ha itt is
zökkenőmentesen zajlik minden. Balatonszabadi-Sóstótól
nem messze volt a leánytábor.
Az egyik este meglátogattuk.
Ártatlan beszélgetés történt
csupán – talán még munkásmozgalmi dalokat is énekeltünk közösen –, amikor megjelent a szigorú táborvezető.
Adatfelvétel, nevek rögzítése
után szabadulhattunk.
Másnap hajnalban, az ötórai zászlófelvonáson táborparancsnokunk meglehetősen szigorú hangon szólt a felsorakozó építőtáborosokhoz: „Tegnap
este a szomszédos leánytáborba
két táborosunk illetéktelenül
behatolt. Szerencsére a nevüket
rögzítették: Vízmelléki János
és Levente Elek álljanak elő!”
Senki sem mozdult. A táborparancsnok a hivatalos névsor áttekintése után elégedet-

Fotó: archív
Puritán körülmények között az építőtáborban.

Fotó: archív
Haszon János (jobbról) barátommal… Nemcsak osztálytársam
volt, hanem a Kanizsai Arsenal kiváló kapusa is.

Építettük az M7-est és a szocializmust.

ten állapította meg: a kihágás
nem a mi táborunkhoz köthető.
Hát igen… Ilyen kalandra
csak inkognitóban szabad vállalkozni.
Ekler Elemér
(Folytatjuk)

*
A sorozat valamennyi része
megtalálható honlapunkon több
fotóval (www.zalatajkiado.hu).
Már azok is olvashatók, amik
nyomtatásban eddig nem jelentek meg.

„Zöld Zala-part és Gébárt”
Újabb, nagyszabású projekt keretében jelentős mérföldkőhöz érkezik Zalaegerszeg kerékpárosbarát várossá
történő fejlesztése.
600 millió forintból, a
„Zöld Zala-part – turisztikai
célú kerékpárút fejlesztés a
Zala mentén és Gébárton” c.
projekt révén, közel 4.5 kilométeren épül kerékpárút. Kezdőszelvénye a Mindszenty tér
lesz, a végpontja pedig Zalaegerszeg – Zalaszentiván közigazgatási határa.
Továbbá, mivel a nyomvonal keresztezi a Batthyány
utcában lévő vasútvonalat, a
kerékpárosok számára új, kis-

vízi mederhíd is
kialakításra kerül a Zala folyó
felett, majd a létesítmény a Kaszaházi út nyugati oldalán halad tovább. A
kerékpárút érinti Nekeresd és
Pózva városrészeket.
A projektben
a Kiserdei úti és A kerékpárút érinti a pózvai városrészt is.
a Nagypáli patak
hely is létesül a Zala folyó
feletti híd is felújításra kerül.
Fedett beállóval, padokkal, környezetében, illetve közel
ivókúttal és szerviz ponttal fél kilométeren kerékpáros véfelszerelt kerékpáros pihenő- dőkorlát készül.
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Elhunyt Bogár Imre, Zalaegerszeg rendszerváltás utáni első polgármestere
2022. február 12-én, szombaton hajnalban elhunyt Bogár
Imre, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város rendszerváltás utáni első,
1990-1994 közötti polgármestere, a Báthory István Technikum
jogelőd intézményének egykori igazgatója.
Bogár Imre 1945. június 15-én született Zalaegerszegen.
1963-ban érettségizett a Zrínyi Miklós Gimnáziumban, majd
1968-ban magyar nyelv és irodalom, valamint orosz nyelv és
irodalom szakos középiskolai tanár végzettséget szerzett az
ELTE Bölcsészettudományi Karán. 1968 és 1974 között a Csány
László Közgazdasági Szakközépiskolában tanított, közben pedig
óraadó tanár is lett a Pénzügyi és Számviteli Főiskolán. 1974 és
1981 között a Zala Megyei Könyvtár tudományos munkatársa és
főkönyvtárosa volt. Közben elvégezte az ELTE-n a könyvtártudományi szakot, így okleveles könyvtárosi végzettsége is lett.
1981-1983 között a Zala Megyei Tanács Művelődési Osztályán
könyvtárügyi főelőadóként dolgozott. 1983-ban került a Báthory
István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző és
Kereskedelmi Szakközépiskolába, ahol 1987-ig az intézmény
igazgatóhelyettese, majd 1987-től igazgatója volt.
1990-ben Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármesterévé
választották, mely tisztséget egy ciklusig, 1994-ig töltötte be. A
rendszerváltás hajnalán szinte a semmiből kellett az önkormányzati rendszert kiépítenie, s ezt türelemmel, korrekten igyekezett
elvégezni. Önkormányzati képviselőként egészen 2002-ig tagja
maradt a közgyűlésnek.
1994-től újra a Báthory iskola igazgatója volt, egészen 2007-es
nyugdíjba vonulásáig. Kiemelkedő szerepe volt a kereskedelemmarketing, a vendéglátás- idegenforgalom, valamint a logisztikai
világbanki rendszerű szakközépiskolai képzés megvalósításában.
Közben 1996 és 2006 között a Zala Megyei Közoktatási Közalapítvány alelnöki tisztét is betöltötte.
A város kulturális és művészeti élete iránt rendkívül elkötelezett volt. Alapítója volt 1957-ben a Zalaegerszegi Szimfonikus
Zenekarnak, melyben 1992-ig csellistaként működött közre.
1975 és 1985 között alapítója és igazgatója volt a Néprajzi Nyári
Egyetemnek, 1985-ben pedig tagja volt a „Szivárvány” országos
televíziós kulturális vetélkedő, valamint a „Visszapillantó tükör”
országos rádiós irodalmi vetélkedő győztes zalaegerszegi csapatának. Ezt 1986 és 1988 között a „Mosolygó Parnasszus” országos rádiós irodalmi vetélkedő győztes csapatának csapatkapitányi posztja követte.
Számos társadalmi tisztséget töltött be. 1988 és 1990 között
tagja volt az Egerszeg című első városi újság szerkesztőbizottságának. 1988-ban megalapította Zala megye első alapítványát, a

Bogár Imre maradandót alkotott a város oktatási és kulturális
életében.

Zala Megyei Könyvtárpártoló Alapítványt. 1996-2006 között a
Pannon Tükör kulturális folyóirat szerkesztőbizottságának tagja,
2001-2006 között a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány kuratóriumi tagja, de részt vett a Dr. Kovács Lajos Alapítvány (Zrínyi Miklós Gimnázium), a Báthory István Alapítvány, valamint az Olvasóinkért Alapítvány (József Attila Városi
Könyvtár) munkájában is.
Bogár Imre közéleti munkásságát az önkormányzat Pro Urbe
Zalaegerszeg Díjjal ismerte el, 2020-ban pedig magas rangú állami kitüntetésben részesült, átvehette a Magyar Arany Érdemkeresztet. Különösen büszke volt két fiára és négy lányunokájára.
Rövid, méltósággal viselt betegség után 2022. február 12-én hunyt
el. Az érdemkereszt átvétele után egy nagyobb lélegzetvételű interjú készült vele, amely itt olvasható: https://www.zaol.hu/...
/bogar-imree-a-magyar-arany...
Bogár Imre maradandót alkotott a város oktatási és kulturális
életében, fontos szereplője volt a helyi közéletnek, kedves és
korrekt személyiségére szeretettel emlékezünk. Bogár Imrét
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a
Báthory István Technikum is saját halottjának tekinti.
Nyugodjon békében!
Forrás: Balaicz Zoltán Faceboook oldala

Újabb bokrétaünnep Zalaegerszegen
Magyarországon még nincs
igazi tudományos és innovációs park, de ennek a modellje
működik, a győri Széchenyi
István Egyetem az elsők között értette meg a létjogosult-

ságát és kezdte el építeni zalaegerszegi kutatás-fejlesztési
bázisát – fogalmazta meg Palkovics László február 11-én Zalaegerszegen, az egyetem két
épületének bokrétaünnepségén.

Hamarosan helyére kerül a bokréta.

Az innovációs és technológiai miniszter az egyetem
járműipari kutatóközpontjához
tartozó inkubációs és szállásépületének bokrétaünnepén azt
mondta: a ZalaZone Járműipari Tesztpálya környezetében
kialakuló science park egyetemek, nagy- és kisvállalatok
részvételével az ötletek felkarolására és támogatására vállalkozott. A győri egyetem az
innováció terén jelentős pozíciót foglalt el, ennek köszönhető a két zalaegerszegi épület mintegy négymilliárd forintos költségű megvalósítása,
de egy harmadik építése is
még az idén elkezdődik és be
is fejeződik.
Filep Bálint, a Széchenyi
István Egyetem elnöke egyebek mellett arról beszélt, hogy
a járműipari kutatóközpontjuk

az egyetemi szféra, a gazdaság
és az akadémiai világ összekapcsolását is jelenti. Az egyetem a velük együttműködő
vállalatok igényeire alapozza a
munkáját.
Vigh László, Zalaegerszeg
és térségének fideszes országgyűlési képviselője azt mondta: az egyetemi kutatóbázis
helyszíne, a 250 hektáros ZalaZone-hoz kapcsolódó mintegy
200 hektáros terület kevés lesz
a további fejlesztésekhez. A
tesztpálya ugyanis a „járműipar Szilícium-völgye”, ami
mágnesként vonzza az autóipar
minden területéről a beruházásokat.
Balaicz Zoltán polgármester (Fidesz-KDNP) közölte: a
tesztpálya révén egyfajta gazdasági ökoszisztéma kezd kialakulni a városban, ahol együtt
van a termelés, az oktatás és a
kutatás-fejlesztés. Ehhez a város a szolgáltatási és infrastrukturális hátteret is biztosítja.
(Forrás: MTI)
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Politikus műtőssegédek akarnak professzorok lenni
Egerszegi röntgenfelvétel a traumatológiáról
Zalában nincs traumatológia – mondta nemrég Márki-Zay Péter,
az egyesült ellenzéki koalíció (EEK) miniszterelnök-jelöltje.
Valóban nincs, csak három. Zalaegerszegen, Nagykanizsán és
Keszthelyen.
Márki-Zay Péter napi ámokfutása közben természetesen nem tudja
kontrollálni a valóságot. Nem csak ebben az esetben.
Dr. Csidei Irén, Zala megye 1. számú választókerületének ellenzéki
országgyűlési képviselőjelöltje nem igazította ki főnökét. Megtehette
volna, hiszen dr. Csidei Irén korábban a Zalai Megyei Kórház főigazgatója volt. Csak emlékszik rá, hogy ő igazgatott ott egy ilyen nevű
osztályt is. Igaz, már akkor is voltak ott helyi villongások, bérkövetelések, de az orvosi szakma egy része már csak ilyen. Még több
pénzt szeretnének.
Tavaly ugyancsak a zalaegerszegi kórház traumatológiai osztályán tört ki hasonló „lázadás” pénzügyben. Hogy ki és mi volt a konkrét kiváltó ok, arra még visszatérünk, de értesüléseink szerint ennek
voltak politikai motivációi is.
Az egészségügyi kormányzat nem engedett a zsarolásnak, s láss
csodát, ma ismét nyugalom van a traumatológián.
Sőt, február 14-én a következő hírt közölte a Magyar Távirati
Iroda:
„A Pécsi Tudományegyetem külső traumatológiai tanszéket
indít Zalaegerszegen – jelentette be hétfőn az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkára a zalai megyeszékhelyen.
Bódis József közölte: a térség egészségügyi ellátása és felsőoktatása számára is kiemelkedő jelentőségű lépés, hogy a Pécsi Tudományegyetem traumatológiai külső tanszéket hoz létre, ami nemcsak magas szintű szakmai tevékenységet jelent, de modern eszközök
beszerzését és tudományos-innovációs tevékenységet is.
Felidézte, hogy tavaly nyáron a zalaegerszegi traumatológiai
ellátásban problémák jelentkeztek, de a kórház, a város, a megye
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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

Fotó: MTI/Varga György
Fontos bejelentésre került sor Zalaegerszegen.

és a régió felsőoktatását meghatározó pécsi egyetem összefogott,
amelynek eredményeként stabilizálódott az ellátás. Ezt a helyzetet most arra szeretnék kihasználni, hogy hosszabb távon is stabilitás
maradjon, ezért hoz létre a pécsi egyetem traumatológiai klinikája
külső tanszéket Zalaegerszegen, ami nemcsak a képzésben, de a betegellátásban is minőségi továbblépést jelent.
Vigh László, a térség fideszes országgyűlési képviselője úgy fogalmazott: az emberek számára az egyik legérzékenyebb dolog
az egészség, de ez a kormányzat számára is nemzetstratégiai kérdés.
Az egészségügyben dolgozók az elmúlt időszakban mindent megtettek azért, hogy átvészeljék a koronavírus-járvány okozta átmeneti állapotot. Magyarországon a foglalkoztatás és a gazdasági növekedés sem maradt el a járvány ellenére, amiben az egészségügynek kiemelkedő szerepe volt, hiszen az a cél, hogy, aki megbetegszik, minél előbb visszatérjen a munkába – jegyezte meg.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere (Fidesz-KDNP) szerint nemcsak sikerült megmenteni, de most már magasabb szintre
is lehet emelni a városban a traumatológiai ellátást, ehhez az önkormányzat is minden segítséget megad, még ha soha nem volt
is fenntartója a kórháznak. Egy felelősen gondolkodó városvezetés számára ugyanis nem lehet mindegy, hogy milyen állapotban van a helyi egészségügyi ellátó rendszer – jelentette ki.
Gasztonyi Beáta, a Zala Megyei Szent Rafael Kórház főigazgatója azt mondta, hogy a szívsebészet, a kardiológia és a gasztroenterológia után a traumatológia is önálló tanszékként kap helyet
a zalaegerszegi intézményben mint a pécsi egyetem oktatókórházában. Az ITM 80 millió forintot biztosított modern eszközök
és egy új, a betegbiztonságot szolgáló applikáció beszerzésére,
de már újabb szakemberek is érkeztek, valamint a traumatológiai
ellátásban eddig nem alkalmazott eljárásokat is bevezettek Zalaegerszegen – ismertette.”
Az egészségügyet kampánytémaként felhasználni felelősségteljes dolog. Főleg úgy, hogy a Medgyessy-Gyurcsány-Bajnai kormányok katasztrofális tárcakezelése után ugyanazok a „műtőssegédek” akarnak professzorok lenni. Nem fog menni! A hazugság-infúzió már lefolyt, de hatástalan volt.
Jobban tenné Márki-Zay Péter, ha az egészségüggyel kapcsolatos információit hitelesebb forrásból szerezné be, mert különben
csak rossz diagnózis születhet.
Dr. Csidei Irén pedig ha már saját szakmai területén, a programhirdetésben nem sok konkrétumot tud mondani, talán próbálkozzon más témával is. Például gazdaságpolitikával, a kulturális szférával, netán sporttal, vagy esetleg önállóan választott témával.
Érdeklődéssel várjuk.
Ekler Elemér
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Zalaegerszeg is a kiválasztott városok között
Országszerte fejlesztik az egynapos sebészeti részlegeket
kiszállítása történt
meg országosan.
Elkészült továbbá egy tankönyv az
egynapos sebészetről, az egynapos sebészeti ellátás finanszírozási modellje is.
Mindemellett kidolgozták a betegút-ellátásszervezési, valamint az egynapos sebészet szakmai ellátásszervezési ajánláLegalább négy szakmát érintő egynapos sebészeti részleg ki- sát is, továbbá az egyalakítása valósul meg Zalaegerszegen.

Összesen csaknem 11,5 milliárd forintos fejlesztés van folyamatban az egynapos sebészeti részlegek országos hálózatában – közölte az Országos Kórházi
Főigazgatóság (Okfő) az MTI-vel.
Kifejtették: 17 fekvőbeteg-ellátó intézmény 19 helyszínén önálló, multidiszciplináris, legalább négy szakmát érintő egynapos sebészeti részlegek kialakítása valósul meg. A projektben kidolgozták az
egynapos sebészet betegút-ellátásszervezési és szakmai ellátásszervezési irányelveit, valamint infrastrukturális és gépműszer-fejlesztést hajtanak végre.
„A szakmai, infrastrukturális és eszközfejlesztések eredményeképpen lerövidülhet
a kórházban eltöltött idő” – emelték ki.
Felidézték, hogy az országos egynapos
sebészeti fejlesztés részeként a napokban
megkezdte a működését a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi
Oktatókórház két egynapos sebészeti részlege, Nyíregyházán és Mátészalkán.
Az Okfő közleménye szerint 2022. január végéig az újonnan kialakított, illetve
felújított egynapos sebészeti részlegek
kivitelezései Nyíregyházával és Mátészalkával együtt összesen 11 kórházi helyszínen valósultak meg: a két említett városon
kívül Győrben, Salgótarjánban, Székesfehérváron, Baján, Szolnokon, Tatabányán, Sopronban, Szombathelyen és Zalaegerszegen.
A további érintett helyszíneken (Kecskemét, Veszprém, Miskolc, Kaposvár) a fejlesztések várhatóan 2022 júliusáig befejeződnek.
Az orvostechnikai eszközök beszerzése tekintetében eddig összesen csaknem
bruttó 5 milliárd forint értékben műtői
eszközök, sebészeti kéziműszerek, sebészeti motorok, műtői mobíliák (bútorzat),
műtői röntgen-képalkotó eszközök, szemészeti eszközök, aneszteziológiai és diagnosztikai eszközök, valamint laparoszkópos
tornyok, artroszkópos berendezések és
endoszkópos eszközök beszerzése és

napos sebészeti ellátás monitorozására alkalmas informatikai adatgyűjtő, elemző,
értékelő és esetmenedzsment rendszer
(betegmonitoring rendszer) fejlesztéséhez
kapcsolódó rendszerterv készült – írták.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap
támogatásával valósul meg – tették hozzá.
Az egynapos sebészet olyan speciális,
a többnapos kórházi kezelést kiváltó ellátás, amely – a kórházi ellátáshoz hasonló
körülményeknek között, a beavatkozást
végző egészségügyi intézményben – 24
óránál rövidebb ellátási időt igényel –
olvasható az Okfő közleményében.
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Befejeződött a gyenesdiási általános iskola fejlesztése
Befejeződött a gyenesdiási
Kárpáti János Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
fejlesztése, a beruházásra 1,5
milliárd forintos uniós forrás
állt rendelkezésre – ismertette
az emberi erőforrások minisztere február 11-én Budapesten.
Kásler Miklós a sajtótájékoztatón elmondta: a régi épületrész részleges felújítása mellett négy új tanteremet, két új
szaktermet, a külön álló művészeti épületben pedig iparművészeti termet, illetve a minőségi néptánc oktatást elősegítő
tánctermet alakítottak ki.
A beruházás a „Köznevelési intézmények infrastruktu-

rális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése a minőségi
oktatás megteremtése érdekében”
elnevezésű program keretében
valósult meg.
Ismertetése szerint a program
keretösszege 60,9 milliárd forint
volt, amelyet a kormány további 24,9 milliárd forinttal egészített ki. Az cél az, hogy a 21.
századnak megfelelő korszerű viszonyokat alakítsanak ki a köznevelésben – hangsúlyozta a miniszter, hozzátéve: a programban
110 projekt valósul meg 149 helyszínen.
Nagy Bálint, Keszthely polgármestere, a Zala megyei 2.
számú választókerület kormány-

Fotók: Kásler Miklós Facebook oldala
A gyenesdiási iskola fejlesztése az egész térség számára
fontos.

párti képviselőjelöltje arról beszélt,
hogy a gyenesdiási általános iskola fejlesztése az egész térség
számára fontos. Az iskola infrastrukturális fejlesztése mellett a
szakmai korszerűsítésre több mint
630 millió forintot fordítottak –
mondta.
Ismertetése szerint az elmúlt
négy évben a választókerületbe

4,5 milliárd forint érkezett az
iskolák felújítására.
„Nagyon fontos azt kiemelni, hogy amikor a baloldal volt
hatalmon, akkor nekünk az iskolák bezárásától kellett tartanunk, most pedig fejlesztésekről tudunk beszélni” – fogalmazott a politikus. (Forrás:
MTI)

Tudósítókat keresünk!
Kásler Miklós és Nagy Bálint a sajtótájékoztatón.

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
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Kiemelkedő szerepe elvitathatatlan
Búcsú dr. Lackner Edétől

Egy jubileumi köszöntésen a számos siker helyszínén, a zalaegerszegi sportcsarnokban. Az első sorban balról a második
dr. Lackner Ede.

Kilencvenéves korában elhunyt dr. Lackner Ede, akinek
elévülhetetlen szerepe van abban, hogy élvonalbeli férfi kosárlabdacsapata lett Zalaegerszegnek. A ZTE egykori sportolójára és sportvezetőjére egy
három évvel ezelőtt készített
riporttal emlékezünk.
Dr. Lackner Ede búcsúztatása február 19-én, 13 órakor
lesz a csobánkai temetőben.
Tisztelettel emlékezünk, s
köszönjük kitartó, következetes munkáját, aminek köszönhetően élvonalba került a ZTE,
s ott bravúrosan megkapaszkodva a magyar kosárlabdázás
egyik meghatározó csapata lett…
Nyugodjon békében!
Ekler Elemér
***
„Negyven éve szerepel
megszakítás nélkül az élvonalban a ZTE férfi kosárlabdacsapata. Riportsorozatunk első

részében felelevenítettük az élvonalba jutás izgalmas körülményeit, majd a bravúros bemutatkozást az NB I-ben.
Természetesen megszólaltatjuk az akkori főszereplőket. A
sort egy olyan vezetővel kezdjük,
akinek elévülhetetlen érdemei
vannak e sporttörténeti tettben.
Dr. Lackner Edére jól emlékezhetnek az idősebb sportkedvelők. Az 1960-as évek
elején röplabdázóként került a
ZTE-hez. Miután a Zala Megyei Építőipari Vállalatnál
dolgozott, idővel a cég gazdasági igazgatója lett, s közismert volt sportszeretete, megválasztották a Zalaegerszegi
Építők sportköri elnökének. Az
aktív röplabdázói időszakot a
sportvezetői feladatok váltották fel. Mint már említettük,
akkoriban két másodosztályú
férfi kosárlabda-csapata volt
Zalaegerszegnek.

– A zalai megyeszékhely
kosárlabda-sportjának fejlődése példaértékű volt Magyarországon – vélekedik dr. Lackner
Ede. – Az Építők-ZTE rivalizálás gyakorlatilag felgyorsította az eseményeket. Az Építőknél ekkor került lerakásra a
későbbi NB I-es csapat alapja.
Simon József edző, Ivánkovics
István és Nagy József (Dzsingisz – a szerk.) mellé olyan
kiváló játékosokat sikerült igazolni, mint Halász István, Lázár Béla, Magyar András és
Vágvölgyi Tamás. Aztán jött a
fúzió a ZTE és a Zalaegerszegi
Építők között. Ennek sportpolitikai indítékai is voltak, hiszen a Zalaegerszegi Torna
Egylet szeretett volna A-kategóriás sportklub lenni. Ehhez
azonban minőségi és mennyiségi fejlesztésre volt szükség.
A fúzió révén az Építők NB I-es
női teke szakosztályával, s a
kosarasok reménybeli élvonalba kerülésével a célhoz közelebb lehetett jutni. Az egyesülés után dr. Lackner Ede a ZTE
társadalmi elnökhelyettese lett.
Két hónap múlva ünnepli
nyolcvanhetedik születésnapját
dr. Lackner Ede. Noha 32 évvel ezelőtt Budapestre költözött, napjainkban pedig egy fővároshoz közeli településen él,
a ZTE-hez most is erős érzelmi szálak kötik.
– Hogy mit érzek, mire
gondolok vissza szívesen abból az időszakból? Azokra a
sikerekre, amiket közösen elértünk. Nagyszerű érzés volt
tenni azért, hogy NB I-esek le-

Lapunk
legközelebbi 2022
nyomtatott
száma
2022. március 17-énjelenik meg.
A Zalatáj friss hírei
naponta olvashatók honlapunkon:

www.zalatajkiado.hu

Óriási szerepe van abban,
hogy NB I-es lett a ZTE.

gyünk, átélni az élvonalbeli
sikereket. Nagyon sok mindenkinek kell köszönetet mondani
ezért, de most csak egyetlen
embert szeretnék kiemelni: Ujvári Sándort, a megyei tanács
akkori elnökét. Nélküle nem
születtek volna meg a ZTE sikerei, bármelyik szakosztályról
is legyen szó.
Dr. Lackner Ede elismerően szólt az utódokról is.
Mint mondta, rendkívüli teljesítmény, hogy négy évtizede
folyamatosan az élvonalban
szerepel a ZTE férfi kosárlabda-csapata, miközben több bajnoki aranyérmet szerzett és kupasikert ért el. Talán – tette
hozzá – nem tűnne szerénytelenségnek, ha ezeket az eredményeket, az elődök munkáját
jobban népszerűsítenék.
– Egy nagyon szép korszakban lehetettem a ZTE-nél,
s tehettem a sikereiért. A klubot ma is a magaménak érzem,
s ha már személyesen nem tudok ott lenni a mérkőzéseken,
a technika segítségével, az interneten és a televízión keresztül azért láthatom az utódok
szereplését.
E.E.”
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A zalai fasisztákat és kommunistákat is képviselik?
Márki-Zay Péter, a „demokratikus” ellenzék miniszterelnök-jelöltje országos ámokfutása során minap azt fejtegette, hogy ők képviselik a
kommunistákat és a fasisztákat
is. Másnap ezt már cáfolta, s
azt hazudta, hogy természetesen Orbán Viktor képviseli őket,
rá gondolt. Az ellenzéki összefogás futóbolondjának vélemé-

nye még a közismerten baloldali publicistánál, Hont Andrásnál
is kiverte a biztosítékot. Ezt írta:
„Európában ilyenkor szokott egy
politikai karrier véget érni.”
Maradjunk a tényeknél, márpedig a tv-felvétel szó szerint rögzíti, hogy mit mondott MárkiZay Péter.
Éppen ezért megkérdezzük az
ellenzéki összefogás zalai ország-

Egy évtizede tart az akció
Fotó: Vadhajtások

Tűzifával segítik a rászorultakat

Márki-Zay Péter ezúttal sem tagadta meg önmagát…

gyűlési képviselőjelöltjeit, hogy mi
a véleményük Márki-Zay Péter kijelentéséről, azonosulnak-e vele.
A kérdést a Demokratikus Koalíció, a Jobbik, a Momentum, az
MSZP, az LMP, a Párbeszéd, s a
Mindenki Magyarországa Mozgalom alkotta koalíció képviselőjelöltjeinek, név szerint dr.
Csidei Irénnek (Zalaegerszeg, 1.

sz. választókerület), Elekes Istvánnak (Keszthely, 2 sz. választókerület) és Horváth
Jácintnak (Nagykanizsa, 3. sz.
választókerület) küldjük el elektronikus úton.
S várjuk majd a válaszokat.
Nem lesz könnyű dolguk a megkérdezetteknek…
Ekler Elemér

Gránit Márvány Síremlék
Fotó: Zalatáj
Dr. Sifter Rózsa és Koronczi László, az Intergép Kft. ügyvezetője. A háttérben Molnár Csaba alezredes, a védelmi bizottság titkárságvezetője.

Egy tíz éve tartó nemes hagyomány részleteiről tájékoztatta
a sajtót február 14-én dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott, a
megyei védelmi bizottság elnöke Kemendolláron, az Intergép
Kft. telephelyén.
Az elmúlt egy évtized alatt több, mint hétszáz család kapott
tűzifát a megyei védelmi bizottság közreműködésével. A beszerzés költségeit a Magyar Földgáztároló Zrt. fedezi, a kályhakész
tűzifát az Intergép Kft. telephelyéről szállítják az Omega GM Kft.
segítségével.
Dr. Sifter Rózsa elmondta, hogy ezúttal a megye 31 településén 90 család jutott ingyenesen tűzifához január 27 és február
14.-e között. Ugyanakkor kilenc család kapott 10-10 ezer forintos
élelmiszercsomagot, a katasztrófavédelmi igazgatóság és a tűzvédelmi bizottság öt szén-monoxid-érzékelőt is átadott.

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

A síremlék a megemlékezés kézzelfogható jelképe,
ezért kiválasztására különös gondot fordítsunk.
Mindannyian olyan síremléket szeretnénk készíttetni,
mely évtizedekig méltóképpen õrzik az elhunyt emlékét.
A környék legnagyobb választékával állunk rendelkezésére.
Vállaljuk egyedi tervezésû síremlékek kivitelezését.
Sírkertünkben élõben láthatja a gránitok mintázatát, illetve színét.

Böõr Kõfaragó Kft.
Pacsa, Deák F. út 40. Érd.: 06 30 55 69 092
Megtekintéshez telefonos egyeztetés szükséges.
További képek honlapunkon megtekinthetõk:

www.boorkofarago.hu

