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Ökumenikus istentisztelet-
tel kezdődött Novák Katalin
államfői beiktatási ünnepsége
május 14-én, szombaton. Ezen
a Kálvin téri református temp-
lomban az egyházi vezetők
megáldották Magyarország új
köztársasági elnökét.

Minősített felelősségének
nevezte a köztársasági elnök,
hogy elnökként megmutassa,
mit jelent számára szülőföldje,
Magyarország, a honfitársai, a
magyarok, és mit gondol „kö-

„Minősített felelősség elnökként megmutatni, mit jelent a szülőföld”
zös életünkről és világban be-
töltött helyünkről”.

Novák Katalin beiktatási ün-
nepségén Budapesten, az Or-
szágház előtt, a Kossuth Lajos
téren kiemelte: ebből a szemé-
lyes magyar világnézetből kö-
vetkeznek majd cselekedetei
köztársasági elnökként.

Az államfő úgy fogalma-
zott: együtt vagyunk itt Európa
szívében, az ország fővárosá-
ban, a Kárpát-medence köze-
pén, a nemzet főterén, de együtt

vagyunk abban a szándékban
és akaratban is, hogy a ma-
gyaroknak a huszadik század
erkölcsi megrendüléshez veze-
tő évtizedei után a huszon-
egyedik században jobb, szebb,
békésebb, gazdagabb és biz-
tonságosabb életet teremtsünk.

Kiemelte, hogy egy sötét
felleg, a háború vet árnyékot
az ország életére. Kifejtette:
Ukrajna megtámadása az első
döbbenetet követően egyszerre
követelt azonnali és ugyanak-
kor jól átgondolt, hosszú távú

válaszokat, Magyarországtól is.
Ahogy az első menekültek
február 25-én megérkeztek az
országba, a magyarok mérle-
gelés nélkül siettek a segít-
ségükre.

Azóta 700 ezer menekült
lépett át a biztonságot jelentő
magyar földre, a magyarok
több száz millió forint ado-
mányt gyűjtöttek össze, ellá-
tást biztosítanak a sebesültek-
nek, élelmiszert küldenek az
otthon maradóknak, tanulási

Novák Katalin elvonul a díszegység előtt a beiktatási ceremó-
nián.

Zalaegerszeg fejlődése példamutató
Zalaegerszeg 775 eszten-

deje kiemelten fontos városa
az országnak, teljesítményére
méltán lehet büszke minden
magyar – hangoztatta a me-
gyeszékhely ünnepi közgyűlé-
sén május 13-án, pénteken a
Miniszterelnökséget vezető mi-
niszter.

Gulyás Gergely példamuta-
tónak nevezte, ami Zalaeger-
szegen a rendszerváltást köve-
tően és az elmúlt évtizedben
történt. „Sikerült megújítani a
Szent Rafael megyei kórházat,
megfelelő környezetet teremt-
ve a gyógyításhoz; folyamatos
és egészen lenyűgöző az észa-
ki ipari park fejlesztése, újab-
ban a ZalaZone járműipari
tesztpálya és a harckocsigyár

építése” – sorolta az ered-
ményeket.

A politikus úgy fogalma-
zott, mindez figyelemreméltó
központtá teszi a várost immár
nem csupán Magyarország,
hanem egész Európa gazdasági
térképén.

A miniszter az elődökről, a
hétköznapi hősökről és a sors-
alakító személyiségekről is
megemlékezett.

„Amikor Zalaegerszegre
gondolunk, mindenkinek eszé-
be jut her-Mindszenty József
cegprímás negyed évszázados
szolgálata” – fogalmazott, je-
lezve, hogy a hercegprímás
idejében, 1918 és 1936 között
tevékenykedett ZalaegerszegA kitüntetettek Balaicz Zoltán polgármesterrel és a díszven-

dégekkel.
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A magyar muzeológia életében meghatározó hármas ünnepet
nyitott meg a zalaegerszegi felújítás utániGöcseji Múzeum
újraátadása – jelentette ki a főigazgatója májusNemzeti Múzeum
13-án, pénteken a zalai megyeszékhelyen.

L. Simon László kifejtette: a zalaegerszegi avató után adják át
a új erdélyi tájegységét, majd aSzentendrei Skanzen Néprajzi
Múzeum új épületét. A remények szerint a fővárosban hamarosan
az új Nemzeti Galéria építése is elkezdődhet – tette hozzá, meg-
jegyezve, hogy Budapesten utoljára 1906-ban avattak múzeum-
épületet, akkor a . A magyar műtárgyál-Szépművészeti Múzeumot
lomány az azóta eltelt több mint száz évben nagy mértékben
gyarapodott, vagyis „nagyon nagy adósságaink vannak magunk-
kal szemben”.

Vigh László, a térség fideszes országyűlési képviselője úgy fo-
galmazott: kötelességünk megőrizni minden régi épületet, ami a múl-
tunkat idézi. Egy múzeumot pedig – mint a kultúra egyik zászlós-
hajóját – nem magunknak, hanem az örökkévalóságnak építünk.

Balaicz Zoltán polgármester (Fidesz-KDNP) arra emlékezte-
tett, hogy a múzeumavató a város első írásos említésének 775.
évfordulóján az egyik fontos esemény. A város büszke a múlt-
jára, bár kevés épített emlék idézi a múltat, éppen ezért indult el
az a városrehabilitációs program, amelynek keretében megújul-
hatott a Göcseji Múzeumnak otthont adó, eredetileg 1892-ben
átadott épület is.

A korábbi közlések szerint a korszerűsítést a Modern Vá-
rosok Program keretében végezték el, 1,3 milliárd forintot a
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, 670 milliót

Hármas ünnepet nyitott a Göcseji Múzeum újraavatása

pedig a kormányzat biztosított támogatásként. Az épülethez
kapcsolódóan folyik 8,3 milliárd forintos állami támogatással a
Mindszentyneum építése, és a múzeumegyüttes működtetéséhez
évi 100 millió forint külön támogatást is biztosított a kormány.

A megújult Göcseji Múzeumban az új várostörténeti tárlat
mellett állandó kiállításként láthatók Kisfaludi Strobl Zsigmond
szobrászművész és keramikusművész alkotásai,Németh János
valamint Fekete György belsőépítész-iparművész emlékkiállí-
tása, a későbbiekben pedig szobrászművésznekFischer György
emléket állító állandó kiállítás létrehozását tervezik. (MTI)

Megnyitotta kapuit a felújított Göcseji Múzeum.

Zalaegerszeg fejlődése példamutató
polgármestereként egy kiemel-
kedő személyiség – az ünne-
pi közgyűlés által posztu-
musz díszpolgári díjban ré-
szesített –, , akiCzobor Mátyás
a legnehezebb időkben is
szembetűnő eredményeket tu-
dott elérni.

Az egykori városvezetőt
sem kímélte a kommunista
diktatúra: egy présházba szám-
űzve, nyomorban, reményte-
lenségben halt meg – fűzte
hozzá Gulyás Gergely. Hang-
súlyozta, díszpolgárrá avatásá-
val a város visszaadta Czobor
Mátyásnak mindazt, amit a 20.
századi történelem elvett tőle,
megadva számára az őt megil-

lető rangot a városban, és an-
nak történelmében.

Gulyás Gergely kitért arra,
hogy példát lehet venni ma
Zalaegerszegről azért is, mert
az erőforrásait jól osztotta be,
ezért válhatott vonzóvá a leg-
jobbak között számon tartott
vállalatok számára is, benépe-
sítve az ipari parkját.

Zalaegerszegről „elmond-
hatjuk, hogy mind gazdaságát,
mind kulturális, sport- és kö-
zösségi életét tekintve roham-
léptekben fejlődő város” –
summázta, megjegyezve, hogy
minden ország olyan, amilye-
nek a települései: ha gyara-
podnak a települések, erősödik
az ország is.

Balaicz Zoltán (Fidesz-
KDNP) polgármester ünnepi
beszédében elmondta, hogy Za-
laegerszeg első írásos említése
óta 775 év telt el. Hozzátette: a
település 1732-ben hivatalosan
is megyeszékhellyé vált, ma
pedig virágzó, békés, barátsá-
gos és szerethető város, ahol jó
élni, és ahová jó visszatérni.

A város napját azért tartja
Zalaegerszeg minden évben
május 13-án, mert 1885-ben
ezen a napon vált rendezett
tanácsú várossá. Az ez alka-
lomból tartott ünnepi közgyű-
lésen adták át a település leg-
nagyobb kitüntetéseit is. Czo-
bor Mátyás posztumusz dísz-
polgárrá avatása mellett Pro
Urbe díjban részesült Szalai
Zoltán, a Zala Megyei Szent
Rafael Kórház főorvosa, a Szi-
dónia-díj megalapítója, vala-
mint , aki szin-Szalontai Tibor
tén a megyei kórház főorvosa.

A közigazgatásban végzett
kiemelkedő szakmai munká-
jáért elismerésben részesítettek
öt hivatali dolgozót is. Tóth
Péter, az adóosztály szakrefe-
rense címzetes főtanácsosi,
Tolvaj Ramóna, a polgármes-
teri kabinet szervezési szakre-
ferense címzetes-vezető főta-
nácsosi, , aMónok Andrea
műszaki osztály közútkezelő
szakreferense címzetes-vezető
főtanácsosi, , a szo-Lévai Éva
ciális és igazgatási osztály
nyilvántartási szakreferense
szakmai tanácsadói, míg Cseke
Tibor, a műszaki osztály osz-
tályvezető-helyettese szakmai
főtanácsadói címet kapott.

A város napja alkalmából
az önkormányzat hivatalának
relikviákat őrző vitrinje kiegé-
szült a megyeszékhely re-
konstruált középkori pecsét-
nyomójával és pecsétlenyo-
matával. (MTI)Felavatták Czobor Mátyás szobrát, Béres János alkotását.

A kitüntetett hivatali dolgozók.



32022. május 19. Zalatáj

Novák Katalin, Magyarország új köztársasági elnöke hiva-
talba lépése előtti napon mutatta be munkatársait. Ennek zalai
vonatkozása is van, hiszen a Sándor-palota hivatalvezetői tiszt-
ségét a zalaegerszegi születésű , korábbi államtit-Ekler Gergely
kár tölti be. Az új hivatalvezető a zalaegerszegi Zrínyi Miklós
Gimnáziumban érettségizett, majd az Eötvös Lóránd Tudo-
mányegyetemen szerzett angol-történelem szakos bölcsész
diplomát. Novák Katalin kabinetfőnöke lett.Schanda Tamás

Altusz Kristóf korábbi koppenhágai nagykövet a jövőben a
diplomáciai területért felel, eddigi írországiManno István
nagykövet a protokollfőnök, míg , Ma-Király András László
gyarország volt újdelhi nagykövete tervezésért és elemzésért
felelős vezetőként dolgozik.

A főhadsegédi feladatok ellátása továbbra is Kun Szabó Ist-
ván Módos Mátyástábornokra hárul. az alkotmányossági és jogi,
míg televíziós szakember a kommunikációsVolf-Nagy Tünde
területet igazgatja. A gazdasági igazgatóságot ,Kreutzer Richárd
az elnöki titkárságot irányítja. (Forrás: )Vicze Katalin MTI, Zalatáj

Zalaegerszegi a Sándor-palota új hivatalvezetője

Megnyílt a Sándor-palota
a nagyközönség előtt május
14-én, szombaton a Budai
Várban köztár-Novák Katalin
sasági elnök beiktatási ünnep-
sége alkalmából.

A nyílt délutánon a Sán-
dor-palota előtt kígyózó so-
rokban várakoztak az érdek-
lődők, hogy megtekinthessék
a Szent György téri épület
termeit, egyebek mellett a Ke-
rek-szalont, az Empire-kis-
szalont, a Gobelin-termet, a
Mária Terézia-szalont, a Tea-
szalont és az elnöki tárgyalót,
valamint kisétálhassanak a
teraszra. Volt, aki magával a

Megnyílt a Sándor-palota
köztársasági elnökkel is talál-
kozhatott.

A látogatók, akiket 10-15
fős csoportokban engedtek be,
megismerkedhettek a termek
történetével, megtudhatták, hol
fogadják a hazánkba érkező
államfőket, hol adják át a
nagykövetek megbízólevét,
megtekinthették a festménye-
ket és egyéb tárgyakat, fotóz-
hattak. A nyílt nap nagy-
számú érdeklődőt vonzott, a
Sándor-palota kommuniká-
ciós igazgatóságának tájékoz-
tatása szerint eddig mintegy
5500-an tekintették meg az
épületet.

Közös fotó készítésére is volt lehetőség.

Fotó: MTI/Koszticsák SzilárdFotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Novák Katalin beiktatási beszédjét mondja.

Fotók: MTI/Koszticsák SzilárdFotók: MTI/Koszticsák Szilárd

lehetőséget, fedelet, ételt, mun-
kát biztosítanak a családoknak.
Magyarország emberségből je-
lesre vizsgázott – mondta No-
vák Katalin, aki szerint tudni
kell azt is, mi a válasz a hábo-
rúra, s mi a magyar nemzet
múltjából és remélt jövőjéből
fakadó érdek.

Novák Katalin tíz pontba
szedve ismertette az ukrajnai
háborúval kapcsolatos gondo-
latait. A putyini agresszió el-
ítélése mellett kijelentette: Ma-
gyarország örökre nemet mond
a Szovjetunió visszaállítását cél-
zó minden törekvésre. A magya-
rok békét akarnak – mondta,
követelve a háborús bűnök ki-
vizsgálását és megbüntetését.

Jelezte: Magyarország nem
semleges, „az ártatlan áldoza-
tok és az igazság oldalán ál-
lunk”, az EU és a NATO tag-
jaként vállalt kötelezettségei-
nek Magyarország eleget tesz.

Az államfő közölte azt is:
Magyarország nem mond le
szuverenitásáról, támogatja Uk-
rajna csatlakozását az európai
országok közösségéhez. Úgy
fogalmazott: Magyarország kész

áldozatot hozni a békéért, és
nem akadályozza szövetsége-
sei áldozathozatalát, de nem
egyezik bele olyan döntések-
be, amelyek nagyobb áldozatot
követelnek a magyaroktól,
mint amekkora fájdalmat okoz-
nak az orosz agresszornak.

Novák Katalin a béketár-
gyalások folytatása érdekében
közvetítő szerepet ajánlott fel,
és kiállt az ukrajnai magyarság
érdekeiért is.

„Azért fogok dolgozni,
hogy mi, magyarok, a meg
nem értettség romantikája mel-
lett minél többször tapasztal-
juk meg a megértettség és
megbecsülés komfortos érzé-
sét” – hangsúlyozta, kiemelve:
az elmúlt évtized munkájának
eredménye, hogy a magyarok
ismét emelt fővel élnek, sajá-
tos magyar nézőpontból, ma-
gyar szemmel, a magyar érde-
keket szem előtt tartva nézik a
világot. Ismét van magyar ma-
gabiztosság, magyar öntudat,
nemzeti büszkeség, ami régóta
hiányzott. Őrizzük meg nem-
zeti büszkeségünket, vigyáz-
zunk rá, s legyünk figyelem-
mel arra, hogy a nemzeti büsz-

keségből ne legyen nemzeti
gőg, de globalista gyávaság
sem – hangsúlyozta.

Az újonnan megalakult Or-
szággyűlés képviselőinek figyel-
mét arra hívta fel, hogy be-
csüljék meg a bizalmat, tisz-
teljék a demokratikus törvény-
hozás alkotmányos kereteit, tö-
rekedjenek a nemzet javát szol-
gáló döntések meghozatalára.

Mint mondta, „a feladatom
megtalálni azt a mélységet és
magasságot, ahol a magyarok
magától értetődő összetarto-
zása van”. Hozzátette: a szu-
verenitás bölcsője a család, s a
nemzet egysége is a családban
kezdődik.

Kiemelte: köztársasági el-
nökként abban fogja erősíteni
a magyarokat, ami a személyes
meggyőződéséből fakad, a ke-
reszténységen nyugvó érték-
rendben, az élet továbbadásá-
nak, a gyermek szeretetben
való nevelésének bátorításá-
ban, a megfogant emberi élet
és a család védelmében, egy-
más tiszteletében, a gyengék
gyámolításában. Itthon és a
nagyvilágban is szót emel

majd, hogy segítsék a fiatalo-
kat a családalapításban, a hi-
vatásból és a gyermekvállalás-
ból, idősgondozásból fakadó
feladatok együttes ellátásában.

„Védjük a teremtési rendet
és a teremtett világot” – mond-
ta, felhívva a figyelmet a nagy-
családok, a főállású szülők, az
örökbefogadók és a gyerme-
keikről egyedül gondoskodók
támogatásának fontosságára.
Dolgozzunk azért, hogy a fele-
lős gyermekvállalásnak ne le-
gyen anyagi akadálya – kérte az
államfő, aki azt ígérte, szólni
fog az élet védelmében, ráirá-
nyítja a figyelmet a tehetséges
fiatalokra, s számíthatnak rá
azok is, akik a többség számá-
ra láthatatlan helyeken, rossz
körülmények között élnek.
„Fül, szív és száj akarok lenni
azok számára, akiket most ke-
vésbé látunk, hallunk és ér-
tünk, hogy érezzük, összetar-
tozunk” – fogalmazott.

A rendezvényen mások
mellett részt vett Orbán Viktor
miniszterelnök és Kövér Lász-
ló, az Országgyűlés elnöke.
(Forrás: )MTI

„Minősített felelősség elnökként megmutatni, mit jelent a szülőföld”
(Folytatás az 1. oldalról)
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* 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.

• 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.

* Múltidézés Flam rajzaival

(2015.07.16.)

(2015.07.16.)

(2015.07.16.)

Nagyon modern idők

– Anyu, úgy látom, apunak nullára lemerült az aksija.

– Jaj, nagyikám, kinek van ma ideje szakácskönyveket nyá-
lazni?! A gép pöccre kidobja a receptet!

– Anyucikám, a kistesót milyen programmal lehet letölteni?...
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2002 után új országgyűlé-
si képviselője van Keszthely-
nek Nagy Bálint,. Festeticsék
városának eddigi polgármestere
az április harmadiki fölényes
győzelme után a parlamenti
bársonyszékbe ülhetett.

Az eddigi – 2002-től idáig
– parlamenti képviselő, Mannin-
ger Jenő az országos politiká-
tól ugyan visszavonult, ám a jú-
nius 26-án esedékes helyhatósá-
gi választáson megpályázza a
polgármesteri titulust.

Manninger Jenő két évtize-
dig volt parlamenti képviselő,
mindeközben 2006-tól 2014-
ig a Zala Megyei Közgyűlés
elnöki tisztségét is betöltötte.
Most a helikoni város polgár-
mesteri tisztségére pályázik.

No, de mit szól ehhez az el-
lenzék? , aSzántó András De-
mokratikus Koalíció Zala megye
2. számú választókerületének
elnöke – a Zalatáj Kiadó koráb-
bi kérdésére – azt mondta: még
egyeztetnek, hogy kit indíta-

Szerepcsere Keszthelyen
A volt országgyűlési képviselő a polgármesterjelölt

nak Manninger Jenővel szem-
ben. S az is kérdéses, hogy
lesz-e összefogás – hasonlóan
az országgyűlési választásokhoz
– a polgármesteri voksolásnál –
említette mindezt május ötödi-
kén, hozzáfűzve, hogy másnap
már többet tud mondani. A kö-
vetkező napon újra hívtuk Szántó
Andrást, aki arról tájékoztatta a
Zalatájat, hogy az ellenzék
nem állít polgármesterjelöltet
Keszthelyen Manninger Jenővel
szemben.

Szántó András – más DK-s
politikussal ellentétben – a Zala-
táj kérdéseire úgy válaszolt, ahogy
egy politikai közszereplőhöz il-
lik. Azt mondta többek között,
hogy egy időközi választásnál
Manninger Jenővel szemben nincs
sok értelme jelöltet állítani.

Azt már csak én teszem hoz-
zá, hogy az ellenzék ilyen ará-
nyú parlamenti választási veresé-
ge után jól érzik az esélyeket.
Így aztán lehet, hogy szabad a
terep az önmegvalósító terveket

dédelgető független jelöltek
számára Manninger Jenővel
szemben.

Közben lapunk olyan infor-
mációt kapott, hogy a Momen-
tum viszont hajlandó lenne
„ringbe” küldeni jelöltjét a
június huszonhatodikai válasz-
táson.

Megkérdeztük ,Elekes Istvánt
a Momentum választókerületi
elnökét, aki határozottan kijelen-
tette, hogy sem polgármester-
jelöltet, sem önkormányzati kép-
viselő-jelöltet nem indítanak az
időközi választáson.

A Balaton-parti városban
egyébként időközi önkormány-
zati képviselő-választás is lesz
az elhunyt kör-dr. Ifi Ferenc
zetében. A Zalatáj értesülése

szerint itt az ellenzék Kovács
Viktóriát, a Demokratikus Ko-
alíció országos felügyelő bi-
zottsági tagját indítaná a kor-
mánypárti jelölttel Bánhegyi
Renátával Kovácsszemben.
Viktória a Zalatájnak azt mond-
ta, hogy tervezi az indulást,
még az adminisztrációs tenni-
valók vannak vissza, hogy
nyilvántartásba vegyék, mint
képviselőjelölt.

A keszthelyi időközi válasz-
táson nem sok esélye van
annak, hogy borul az áprilisi
országgyűlési választás trendje.
A jelenlegi állás szerint ugyan-
is nagy fölény van a testü-
letben a Fidesz-KDNP által
jelölt képviselők javára.

Ekler Elemér

A Fidesz-KDNP jelöltje Bánhegyi Renáta és Manninger Jenő.

Kovács Viktória 2018-ban országgyűlési képviselőjelölt volt
Zala megye 2. sz. választókerületében.

Fotók: FacebookFotók: Facebook
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Az 1970-es évek elején va-
gyunk. tanácsel-Nagykanizsa
nöke akkor már a murakereszt-
úri születésű , akiMózes Pál
1968 április 8-tól egészen
1989 május 25-ig a dél-zalai
város első embere. Persze csak
városi pártbizottság titkára
után. Erre az időszakra esik a
Tungsram Kanizsa Sörgyár, a ,
a , aKanizsa Bútorgyár Du-
nántúli Kőolajipari Gépgyár
fejlesztése, technológiai előre-
lépése.

Hasonló pályát futott be
Zalaegerszegen Kustos Lajos,
akit 1967-ben választottak meg
a megyeszékhely tanácselnö-
kének, s ezt a pozíciót huszon-
három éven keresztül töltötte
be. Ebben az időszakban –
hasonlóan Nagykanizsához –
itt is jelentős ipartelepítésre
került sor. Többek között a
Zalai Kőolajipari Vállalat, a
Zalaegerszegi Cserépkályha-

Kanizsa és Egerszeg…
Üzenet egykori diákvárosomnak (13.)

gyártó Vállalat Ganz Mávag, a
Zalaegerszegi Gyára Zala, a
Bútorgyár, s még sorolhatnám
a meghatározó üzemeket.

Nekünk, a Winkler Lajos
Vegyipari Technikum diákjai-
nak némi közünk azért már
volt a gyárakban, üzemekben
zajló munkához. Minden tanév
után egy hónapos kötelező
szakmai gyakorlat várt ránk.
Mivel akkor Zalában még csak
nyomokban léteztek ilyen jel-
legű gyárak, a gyakorlatokat
többnyire máshol töltöttük.

Anyai nagynéném Buda-
pesten lakott, így egyértelmű
volt, hogy a kötelezően kirótt
gyakorlatot is ott töltöm, egy-
bekötve a családi vizittel. Az
első év után a Lakk és Fes-
tékipari Vállalat újpesti gyár-
telepén ismerkedtem a szocia-
lista munkamorállal. Szakmai
ismeretekkel nem túlságosan
gyarapodva, de egy kellemes

budapesti nyaralással gazda-
gabban érkeztem haza.

A második osztály feltéte-
lezett elvégzése után – a szak-
mai gyakorlat sikertelensége
osztályismétlést is jelenthetett
– a Chinoin Gyógyszergyártó
Vállalatnál próbáltam ellesni a
szakma fortélyait. A mai napig
az maradt meg leginkább ben-
nem, hogy rengeteg szőlőcuk-
rot ettünk, s az ugyancsak –
hasonló célból – ott lévő szov-
jet egyetemista lányokat bicik-
lizni tanítottuk. Természetesen
mi is „egyetemisták” voltunk,
hogy legyen is valamire esé-
lyük, de ez nem is érdekelte
különösképpen a testvéri szov-
jet hallgatókat.

A harmadik osztály elvég-
zése után már nem vettem
igénybe budapesti nagynéném
szíves vendéglátását, pedig
nagyon jól éreztem magam
náluk. Éva néném férje a dunai
sétahajózás egyik hajóján volt
kapitány, amit természetesen
kihasználtam, mint ahogy azt
is, hogy nagynéném a Dagály
fürdő alkalmazottja volt.

Az iskolai iránymutatás
azonban úgy szólt, hogy har-
madik osztály után szeretettel
várnak bennünket a Zalai
Kőolajipari Vállalatnál. A fo-
gadásra nem lehetett panasz. A
vállalat párttitkára mindenre
kiterjedő ideológiai eligazítást
tartott, s utána még lelkesen
biztatott bennünket arra is,
hogy nyugodtan kérdezzünk.
Hát én kérdeztem:

– Tessék már mondani, a
marxizmus-leninizmusnak mi
köze van ahhoz, hogy a kőolaj
lepárlásánál a finombenzin
hány fokon válik le?

A pártitkárnak nem tetszett
a kérdés, s ezt éreztem is a
szakmai gyakorlatomra kapott
jegynél. Annál kedvezőbb volt
viszont a kőolajos TMK-sok

hozzáállása, akikkel hatalmas
focicsatákat vívtunk az ebéd-
szünetekben.

A foci-Kanizsai Arsenal
csapatunk pedig folytatta si-
kersorozatát, máig életem egyik
csodálatos élménye marad.
Sorra vertük a kanizsai csapa-
tokat, sőt a nyári szünetben
Zalaegerszegen is felléptünk.
A strandra hívtak bennünket,
kispályás meccsre, ott lent a
„gödörben”. Aki emlékszik
még arra az időszakra, tudja,
hogy ott azért nem akárkik
rúgták a labdát. Amolyan ki-
hívásos erőpróba volt ott fel-
lépni.

S ott is letettük névje-
gyünket…

Ekler Elemér
(Folytatjuk)

*

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

Az 1971-ben végzett osztályunk tablója.

Mózes Pál (balról) és Kustos Lajos. Hosszú és szinte azonos
ideig voltak tanácselnökök.

A Zalai Kőolajipari Vállalat esti fényben. Mi nappal „szakmai
gyakorlatoztunk.”

Fotó: archívFotó: archív

Fotó: archívFotó: archív

Fotó: archívFotó: archív

Felnőttképzési engedély: E/2020/000146

Elérhetőségek:

email.: titzala@t-online.hu

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

www.titzala.hu
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ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI

PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA

Támogatás: 1.102,99 millió forint
Projektazonosító:

TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
www.zalapaktum.hu

Végéhez közeledik a „Zalai Innovatív Foglalkoztatási Pak-
tum megvalósítása” című, TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001 azo-
nosítószámú projekt, mely 2017. január 1. és 2022. május 31.
között 1.102,99 millió Ft vissza nem térítendő támogatásból
valósult meg. A megyei foglalkoztatási paktum legfőbb célja a
Zala megyében munkát vállalni szándékozó, álláskereső hátrá-
nyos helyzetű személyek, közfoglalkoztatottak és inaktívak fog-
lalkoztathatóságának javítása volt.

Elmondhatjuk, hogy a Zala Megyei Önkormányzat vezetésé-
vel, a Zala Megyei Kormányhivatallal, a Zala Megyei Önkor-
mányzati Hivatallal, a Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Ala-
pítvánnyal és a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Köz-
hasznú Nonprofit Kft.-vel konzorciumban, kiváló partnerségben
megvalósuló paktum az elvárásokat túl is teljesítette.

A megvalósítás kezdetétől 2022. április 30-ig 773 ügyfél
került bevonásra, közülük 112 fő képzésben, 85 fő vállalkozóvá
válási támogatásban, 403 fő bér/bérköltség támogatásban, 199 fő
pedig egyéb támogatás nélküli munkaerőpiaci szolgáltatásban
részesült.

A projekt időtartama során számos rendezvény és találkozó
valósult meg a megye különböző településein, többek között a
Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány által koordinált
KKV és Mikrovállalkozási munkacsoport találkozói és konfe-
renciái, a projekt eredményeit bemutató éves paktumkonferen-
ciák, valamint 20 alkalmas helyi termék rendezvénysorozat.

A megyei paktum területi hatálya az egész megyére kiterjedt,
kivéve Zalaegerszeg és Nagykanizsa Megyei Jogú Városokban

lakcímmel rendelkező személyekre, azonban a megyei paktum-
mal párhuzamosan Zalaegerszeg és Nagykanizsa Megyei Jogú
Városok által létrehozott és a helyi paktumok (Zalaegerszeg-
Lenti; Nagykanizsa-Letenye; Keszthely-Zalaszentgrót) is segí-
tették a zalai álláskeresők munkához jutását.

A hat paktumban összesen 2 561 ügyfél vett részt, támoga-
tásukra 1,963 milliárd forint került felhasználásra. A leggyakoribb
támogatási forma a bér/bérköltség támogatás volt (1344 fő),
továbbá rendkívül nagy volt az érdeklődés az önálló vállalkozás
indítását segítő, vállalkozóvá válás támogatásra is. A paktumok-
nak köszönhetően 170 zalai vállalkozás indította el tevékeny-
ségét. A TOP programokban bevontaknak lehetőségük volt új
szakmák elsajátítására, 423-an vettek részt többek között:
Élelmiszer-, vegyi áru eladó, Vállalkozási ismeretek, Építő- és
anyagmozgató gép kezelője (Szakmairány:Targoncavezető) +
vezetőüléses targonca gépkezelő jogosítvány képzéseken. 701 fő
álláskereső egyéb támogatás nélküli munkaerőpiaci szolgálta-
tásban részesült, esetükben a mentorok az elsődleges munka-
erőpiacon történő elhelyezésre fektették a hangsúlyt: önéletrajz
elkészítésében, célállások felkutatásában, interjú-helyzetekre
történő felkészítésben nyújtottak segítséget.

A zalai paktumokban bevont álláskeresők száma járásonként

2022 májusában zárul a Zalai innovatív foglalkoztatási paktum

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.

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!

Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:

zalataj@zelkanet.hu

Elérhetõségeink:

8 2022. május 19.Zalatáj
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A Müller Drogéria Magyarország Bt. a Letenyei

Logisztikai Központjába keres kapacitásának

b vítése céljából munkavállalókatő teljes

munkaid s 2 m szakoső űfoglalkoztatásban

munkarendben betanított munkára a

következ munkakörökbe:ő

Raktáros munkakör: Áruátvevõ

Fõ feladata:

o a beszállítóktól érkezõ szállítmányok tételes

ellenõrzése, átvétele és a számítógépes

rendszerben történõ rögzítése.

Elvárások:

• űFelhasználói szint számítástechnikai ismeret

Raktáros munkakör:  Targoncavezetõ

Fõ feladata:

o a beérkezett áru megfelelõ raktárhelyre

történõ szállítása, beraktározása

o áttárak szállítása

o göngyölegek kezelése

o egyéb raktári munkák

Elvárások:

• őÉrvényes targoncavezet i engedély

Raktáros munkakör:  Komissionáló

Fõ feladata:

o az áru raktárhelyr l gyalogosan történő ő

-kiszedése és összekészítése az üzletek meg

rendelése alapján

o a beérkezett áru megfelel helyre történő ő

raktározása

Raktáros munkakör:  Teherautó rakodó

Fõ feladata:

o a teherautók leszedése és rakodása

Amit nyújtunk:

� Versenyképes fizetés

� Cafeteria

� Jelenléti prémium

� Továbbá mûszakpótlék.

� Ingyenes Lenti, Nagykanizsa,buszjáratok

Zalaegerszeg, Csurgó Barcsés irányából

is, több települést is érintve.

� Kedvezményes vásárlás üzleteinkben.

Amennyiben felkeltettük érdeklõdését, kérjük,

önéletrajzát küldje a e-mailpalyazat@mueller.de

címre, vagy személyesen hozza el nekünk, illetve

postai úton is elküldheti a Müller Drogéria

Magyarország Bt, 8868 LETENYE, Mura út 2 címre.

A nagykanizsai úgy látszik megirigyelteFerincz Jenő
Hadházy Ákos országgyűlési képviselő közéleti tevékenységét.
Ő nem a mutogat obszcén feliratú molinókat,Parlamentben
hanem a ad elő önálló műsort.nagykanizsai közgyűlésen

A tudósítása szerint az április 28-i ülésen két táb-Mandiner
lával a kezében jelent meg, s megállt polgár-Balogh László
mester előtt.

Ferincz úr – aki kettős életet él, hiszen egyrészt a MÁV
dolgozója, másrészt a Népszava tudósítója – az egyik táblára azt
írta, hogy „a Fidesznek már önmagában a létezése is bűncselek-
mény, a jogállammal, a demokráciával, a társadalommal és
Nagykanizsával szemben”. A másik táblára pedig ez a szöveg
került: „a Fidesz egy olyan súlyosan fertőző góc a társadalom
testén és Nagykanizsa testén, amit radikálisan ki kell irtani”.

A lelkes baloldali publicista előadása azonban hamar véget
ért. A polgármester Virág Benedek Békességóhajtás című versét
idézve távozásra kérte a táblákkal együtt. Ferincz úr el is hagyta
a termet.

A nagykanizsai Hadházy

Abban biztosak lehetünk, hogy Ferincz aktivista szorgalma-
sabb látogatója lesz a közgyűlésnek, mint Hadházy Ákos a
Parlamentnek. Ami abból a szempontból dicséretes, hiszen ezért
nem kap több tízmilliós fizetést, mint a lószerszám-szakértő
országgyűlési képviselő.

Ekler Elemér

Fericz Jenő a tábláival.
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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

Sport és politika… Sokszor
összefügg, de van, amikor nem.
Utóbbiról van szó.

A labdarúgói sorfalatPaks
álltak. Tiszteletük jeléül. Ez
egy szép hagyomány. Nem a
térdepelés. Történt mindez ak-
kor, amikor a már baj-Fradi
nokcsapatként látogatott a Tol-
na megyei városba.

Sorfal és kivonulás

Gyurcsányék kivonultak a
parlamenti eskütétel után, pe-
dig nagyobb fölénnyelOrbánék
verték meg őket, mint ahogy a
Fradi megnyeri most a baj-
nokságot.

Sport és politika… A Paks
sportszerű volt. S már nem
csak a nyílt játékukért szeret-
hető ez a focicsapat.

Vajon Gyurcsányék miért
szerethetők? Egyetlen olyan
gesztusuk nincs, amivel erre
rászolgálnának.

Egy megélhetési politikusi
bagázs az egész. A „fejlett
Nyugat” országáruló janicsárjai.

Ekler Elemér

A paksi játékosok gratulálnak az FTC bajnoki címéhez.

Az ellenzék egy része kivonul az ülésteremből az eskütétel
után. A lényeg, hogy a pénz már a zsebükben van. Folytatód-
hat az ámokfutásuk…

Fotó: Nemzeti SportFotó: Nemzeti Sport

Fotó: HírTVFotó: HírTV

HIRDETÉSÉT feladhatja a

havilapban.

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

HIRDETÉSÉT feladhatja aHIRDETÉSÉT feladhatja a

havilapban.havilapban.

ZalatájZalatáj

Zalatáj

– avagy tisztelet, vagy tiszteletlenség
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A Müller Drogéria Magyarország Bt. a Letenyei

Logisztikai Központjába keres munkavállalót

teljes munkaid s foglalkoztatásbanő 2 m szakosű

munkarendben azonnali belépéssel a

következ munkakörbe:ő

Általános karbantartó

Fõ feladata:

o Általános épület-karbantartási munkák,

kültéri munkákban való aktív részvétel,

gépek- berendezések üzembiztonságának

biztosítása.

o Képesség önálló és csapatban történő

ő űmunkavégzésre, megfelel m szaki

őszemléletmód, valamint alapvet gyakorlat

a karbantartás/mechanikus, elektromos, víz,

stb. területén.

Elvárások:

o Gépek, berendezések, épületek általános

karbantartásában szerzett tapasztalat,

űm szaki szakmunkás bizonyítvány.

o Pályakezd k jelentkezését is várjuk.ő

Amit nyújtunk:

� Versenyképes fizetés

� Cafeteria

� Jelenléti prémium

� Továbbá mûszakpótlék.

� Ingyenes Lenti, Nagykanizsabuszjáratok ,

Zalaegerszeg, Csurgó Barcsés irányából

is, több települést is érintve.

� Kedvezményes vásárlás üzleteinkben.

Amennyiben felkeltettük érdeklõdését, kér-

jük, önéletrajzát küldje a palyazat@mueller.de

e-mail címre, vagy személyesen hozza el

nekünk, illetve postai úton is elküldheti a Müller

Drogéria Magyar-ország Bt, 8868 LETENYE, Mura

út 2 címre.
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Mára már a községi ön-
kormányzatok nélkülözhetet-
len dolgozói lettek a falu-
gondnokok, akiknek képzése
egyre bővülő feladataik miatt
igen fontos. Immár második
éve a Zala Megyei Önkor-
mányzat irányításával történik
mindez.

Május másodikán a Me-
gyeházán indult az újabb tan-
folyam, ami e hónap huszon-
hetedikéig tart.

A tanfolyam megnyitóján
dr. Pál Attila, a megyei köz-
gyűlés elnöke köszöntötte a
résztvevőket. Kiemelte, hogy
a falu, - vagy tanyagondnokok
igen fontos szerepet töltenek
be az adott településen. Ha-
zánkban harminckét éve mű-
ködik ez a szolgálat, Zala me-
gyében a falugondnokok szá-
ma meghaladja a kétszázat.
Nagyon fontos a szakmai
felkészítésük, hiszen felada-
taik rendkívül szerteágazóak.

A megyei közgyűlés elnö-
kének köszöntője után már
meg is kezdődött a képzés.
Dr. Mester László, a Zala
Megyei Önkormányzat fő-

Nélkülözhetetlen a munkájuk
Falugondnokok képzése

jegyzője a nemzet, az állam és
az önkormányzatiság téma-
körében adott tájékoztatást.

Dr. Pál-Harmath Judit, a
megyei önkormányzat munka-
társa jogi alapismeretekből
tartott előadást.

Az elméleti képzés mellett
„terepmunkát” is végeznek a
falugondnokok, erre Csatár-
ban, Szentgyörgyvölgyön, Szil-
vágyon Zalaszentgyörgyönés
kerül sor.

A képzésben részt vesz
Pácsonyi Imre alelnök is.

Május 27-ig tart a falugondnokok képzése.

Dr. Pál Attila mondott kö-
szöntőt.
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További képek honlapunkon láthatók.

www.boorkofarago.hu

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

Megtekintéshez telefonos
egyeztetés szükséges.

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

Megtekintéshez telefonos
egyeztetés szükséges.
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Böõr Kõfaragó Kft.Böõr Kõfaragó Kft.

A környék legnagyobb választékával állunk a rendelkezésére.
Vállaljuk egyedi tervezésû síremlékek kivitelezését.

Sírkertünkben élõben láthatja a gránitok mintázatát, illetve színét.
Készleten lévõ síremlékeinket rövid határidõn belül kivitelezzük.
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H
ungarikum

H
ungarikum

Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090

• • • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás Értékesítés

A főzési díj bruttó 1000 Ft/l

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

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

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

mester több, mint 40 éves tapasztalata!

Elkészült a Modern Városok Program város-Zalaegerszegen
rehabilitációs elemének részeként az 1858-ban épült egykori
Korona Szálló, a volt KISZÖV székház külső és belső felújítása,
teljes mértékben állami támogatásból, 550 millió forintos ráfor-
dítással. A megújult épület Korona Szalonként, városi kulturális
és közösségi célú épületként működik tovább.

Az átadó ünnepségen beszédet mondott, illetve jelen volt Ba-
laicz Zoltán Vigh Lászlópolgármester, országgyűlési képviselő,
dr. Pál Attila Bali Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke, , a pro-

Kulturális és közösségi célokat szolgál
Megújult az egykori Korona Szálló Zalaegerszegen

jektért felelős alpolgármester, főjegyző,dr. Kovács Gábor ifj.
Böjte Sándor Zsolt Kelemen Attilaönkormányzati képviselő, , a
Korona Szalon vezetője és , a Városi Hangverseny-Tóth László
és Kiállítóterem vezetője.

Minden munkát helyiek végeztek. A terveket a zalaegerszegi
Domoplan Kft. készítette, a műszaki ellenőri feladatokat a zala-
egerszegi . látta el, a kivitelezést pedig a nyílt köz-Zalaber Kft
beszerzési eljárás után a szintén zalaegerszegi .BMT Mérnöki Zrt
valósította meg.

A Korona Szalon dísztermébe szintén állami támogatással,
13 millió forintos kormányzati segítséggel hamarosan egy új
Yamaha hangversenyzongora is kerül.A város egyik ékessége lett.

Az impozáns bálterem…


