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Mozgalmas záróhétvége az Egerszeg Fesztiválon
Címeravató ünnepségek a testvérkapcsolatok jegyében
lakóinak a város szép jubileuma alkalmából, s elismerõen
szólt a folyamatban levõ fejlesztésekrõl. A két címer a
Városháza elõtti terület térburkolatán kapott helyet. A
rövid ünnepi aktust huszárok
felvonulása, majd ifjabb Horváth Károly népzenész fellépése foglalta keretbe.
*
Röviddel késõbb a Dísz
téren a testvér- és baráti
városok címereinek ünnepélyes átadására került sor.
Az Európa címû dal elhangzása után Balaicz Zoltán
polgármester üdvözölte a külSzoboravatással kezdõdött a programsorozat.
Mozgalmas nappal indul- lyén keresztül a valamikori
tak az Egerszeg Fesztivál jú- piac hangulatára is emlékeztet
nius 9-11-i hétvégi eseményei. az új kedves kis színfolt.
A szobrot Balaicz Zoltán
Ez a hétvége Zalaegerszeg
1247-es, elsõ írásos említésé- polgármester avatta fel. Szanek 770. évfordulójának ün- bolcs Péter, az alkotó szólt
neplése jegyében telt el, közvetlen szavakat a néhai
amelyben a testvérvárosok mesteremberrõl, akinek a csaküldöttségei is jelentõs súllyal ládtagjaival együtt együtt lepszerepeltek.
lezték le az új köztéri alkotást.
*
*
Színes epizóddal indult a
Délelõtt a Városháza elõtti
pénteki nap: reggel a Piac- téren Balaicz Zoltán polgártéren az ünneplõk felavatták mester és dr. Pál Attila, a Zala
Szabolcs Péter Munkácsy Mi- Megyei Közgyûlés elnöke felhály-díjas szobrászmûvész Ke- avatta Zalaegerszeg Megyei
fekötõ címû szobrát. Szabó Jogú Város, valamint Zala
Gyula bácsi, a zalaegerszegi megye címereit. Dr. Pál Attila
kefekötõ nélkül a piac egykor beszédében tiszteletét fejezte
elképzelhetetlen volt. Szemé- ki és gratulált Zalaegerszeg

www.zalatajkiado.hu
Elérhetõségeink:
9 770865 135001

17791

Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu

döttségeket, majd dr. Balogh
Csaba, a Külgazdasági és Külügyminisztérium közigazgatási
államtitkára szólt a hallgatósághoz. Az Európa akkordjaira
utalva kifejtette: Ez a dal „jóval
azelõtt, hogy egyáltalán álmodni mertünk a mai Európai
Unió elõfutárához, az Európai
Közösségekhez való csatlakozásról – azt sugallta nekünk,
magyaroknak, hogy van egy
közös kincsünk, egy közös
hazánk és ebbõl kifolyólag
közös identitásunk a többi
európai néppel”. A küldöttségek ezt követõen közösen
(Folytatás a 2. oldalon)
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Mozgalmas záróhétvége az Egerszeg Fesztiválon
Címeravató ünnepségek a testvérkapcsolatok jegyében
(Folytatás az 1. oldalról)
leleplezték a testvértelepüléseknek a díszkutat sztélészerûen övezõ címereit. Ezek közt
már azok a városok is helyt
kaptak, amelyekkel a mostani
ünnepségen jött létre a testvértelepülési
megállapodás.

*
Az ünneplõ küldöttségek
ezt követõen átvonultak a Dísztembe, ahol Zalaegerszeg önkormányzata ünnepélyesen fogadta a testvér- és baráti városok delegációit a város elsõ
írásos említésének 770. évfor-

Dr. Balogh Csaba is köszöntötte az egerszegieket.

Dr. Pál Attila és Balaicz Zoltán a címeravatáson.
További címerhelyek is üresen
maradtak – ahogy Balaicz Zoltán polgármester reményét kifejezte, a testvértelepüléseink
sora a jövõben is bõvülni fog.

dulója, valamint az Egerszeg
Fesztivál alkalmából. A vendégek Zalaegerszeg történelmérõl szóló kisfilmet tekinthettek
meg, majd Balaicz Zoltán pol-

gármester köszöntötte a megjelenteket, hangsúlyozva: Örömére szolgál, hogy a mai napon új testvérkapcsolatok is
születtek, s Zalaegerszeg csaknem összes testvérvárosa képviseltette magát a város jeles
ünnepén. Ezt követõen dr.
Balogh Csaba, a Külgazdasági
és Külügyminisztérium közigazgatási államtitkára szólt a
hallgatósághoz: örömét fejezte
ki a várost a jellemzõ fejlõdés
és a nemzetközi kapcsolatai-

nak alakulása okán. A rendezvénysorozaton jelen volt Vigh
László országgyûlési képviselõ
és dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott is.
Az Egerszeg Fesztivál záró
hétvégéjén a belvárosban felállított színpadokon kulturális
rendezvények, bemutatók sora
várta a zalaegerszegi közönséget és – a szlogen után szabadon – mindenkit, aki Egerszegre látogatott.
Kép és szöveg: Farsang Lajos

A Telenor és illetékes munkatársuk
Egy hónapja annak (május
11.), hogy levelet írtunk a Telenor Magyarország Zrt. Vállalati Kommunikációs Igazgatóságának, amelyben információkat kértünk a Zalaháshágyon létesített Telenor antennatoronnyal kapcsolatban.
Az igazgatóság automatikus üzenete szerint a cég illetékese hamarosan felveszi velünk a kapcsolatot.
Telt-múlt az idõ, az „illetékes”
csak nem jelentkezett, ezért
újabb levéllel fordultunk a kom-

munikációs igazgatóságához,
megismételve kérésünket. Ez
május 23-án történt. Az automatikus üzenet ismét kilátásba
helyezte, hogy illetékes munkatársuk, természetesen hamarosan felveszi velünk a kapcsolatot.
Ma, amikor e sorokat gépelem június tizenkettedike van.
Azóta se automatikus üzenet,
se „illetékes” munkatárs nincs.
Kiszolgálás a kommunikációs forradalom korszakában.
Telenor-módra…
E.E.

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Egy hónapja várjuk a választ a Telenor központjából. Talán a
viharfelhõk zavarják a kapcsolatot…

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu
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Zalaegerszeget 5G-s okos út viszi a jövõbe
Nagy lehetõségrõl értesülhettek Zalaegerszeg polgárai
és a jármûipar szakemberei
június elsején, csütörtökön, a
MOBIL 2017. Jármûipari Szakkiállítás és Konferencia megnyitóján. Az informatika-világban is kiemelkedõen elõre
mutató 5G – az ötödik generációs mobilhálózat – tesztkörnyezete Magyarországon belül
Zalaegerszegen valósul meg
elsõként.
A megyeszékhely forradalmi fejlõdését elõre vetítõ beruházás a már épülõ jármûipari tesztpályához, valamint
az õsztõl épülõ, 170 milliárd
forintos beruházással megvalósuló, Zalaegerszeget az M7es autópályával összekötõ R76os, kétszer kétsávos „okos”
gyorsforgalmi úthoz kapcsolódóan jön létre. Ebbõl következik, hogy Magyarország,
ezen belül pedig Zalaegerszeg
a 21. század, azaz a jövõ nyertese lehessen. Ahogy az ünnepségen elhangzott, e projektek révén Zalaegerszeg igazi
smart city-vé, okos, intelligens
várossá válhat.
Az ünnepségen Balaicz
Zoltán házigazdaként köszöntötte a rangos vendégeket,
mindenekelõtt Varga Mihály
nemzetgazdasági minisztert,
az országos rendezvény fõvédnökét, valamint a magyar mûszaki élet és oktatás számos
prominens képviselõjét.
– Külön öröm – fejtette ki
a város elsõ embere –, hogy
Zalaegerszeg elsõ, 1247-es írá-

sos említésének 770-ik évfordulóján kerülhet sor erre az
eseményre. Méltatta az épülõ
jármûipari tesztpálya jelentõségét és a tervezett R76-os
okos út fontosságát, amely a
sármelléki repteret is érinti,
bekapcsolva
Zalaegerszeget
az európai közlekedési vérkeringésbe. Balaicz Zoltán
szólt a következõ, Vasvár felé,
8-as fõ-út irányában tervezett
fejlesztésrõl és további tervekrõl is.
Vigh László országgyûlési
képviselõ a múltra visszatekintve a 70-es évek jármûveivel összehasonlítva szemléltette a hallgatóság számára a folyamatban levõ és tervezett
közlekedési fejlesztések jelentõségét.
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter beszédében kifejtette: „Az innováció, digitalizáció, a jármûipar és a logisztika összefüggésében keresve
sem tudnánk jobb helyszínt
találni Zalaegerszegnél”.
– A mai konferencia azt
jelzi, hogy Magyarország valóban beírja magát a magyar
autóipar történetébe, fejtette
ki a miniszter, utalva rá, hogy
két héttel korábban sikerült
letenni a zalaegerszegi tesztpálya alapkövét, ezzel beruházás rekordidõ alatt jutott el a
kormánydöntéstõl a munka, a
kivitelezés érdemi megkezdéséig.
A miniszter köszönetet
mondott a kormány, a város és
a versenyszféra elkötelezettsé-

A vendégek a megnyitó után megtekintették a kiállítást.
gébõl létrejött együttmûködés
részeseinek. Hangsúlyozta: A
magyar gazdaság növekedésének hatékony szolgálatába állíthatjuk a Zalaegerszegen
megvalósuló fejlesztést. Olyan
új trend indul el a magyar
jármûiparban, amelynek nem
is tudjuk ma még felmérni a
következményeit! Minden reményünk megvan rá, hogy
Magyarország a fejlõdés olyan
sikeres idõszakát élheti, amelyben megteremtheti magának a
felzárkózás lehetõségét a fejlettebb országokhoz – zárta
beszédét Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter.
Dr. Deutsch Tamás miniszterelnöki biztos az országban
elsõként Zalaegerszegen létrejövõ 5G-s digitális fejlesztés
gyakorlati vonatkozásairól szólt,

amely forradalmi változásokat
hoz a jármûiparban.
A megnyitóünnepség zárásaként az 5. generációs mobilkommunikációs
rendszer
zalaegerszegi megvalósítása érdekében létrejött együttmûködési megállapodást szentesítették kézjegyükkel Magyarország Kormánya, Zalaegerszeg
Megyei Jogú Város Önkormányzata, a jármûipari tesztpálya, a Magyar Telekom, és a
T-Systems Magyarország jelenlevõ képviselõi, illetõleg vezetõi.
A MOBIL 2017. szakkiállítás
során számos szakmai rendezvény és érdekesség nyújtott
információt és kikapcsolódási
lehetõséget a szakmai közönség és az érdeklõdõk számára.
Kép és szöveg: Farsang Lajos

Zala megye klímastratégiáján dolgoznak

Fotó: Zalatáj
A konferencián felszólalt dr. Pál Attila, a megyei közgyûlés elnöke is.

Zala megye klímastratégiájának kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés valamint szemléletformálás címû projekt bemutatására került sor minap
Zalaegerszegen, a Megyeházán.
A konferencia résztvevõit
köszöntötte dr. Pál Attila, a
Zala Megyei Közgyûlés elnöke. Ezt követõen Musits Róbert, a Fenntartható Jövõért
Egyesület elnöke szólt a projekt részleteirõl, illetve a megalakuló Zala Megyei Éghajlatváltozási Platform feladatairól.
Az említett platform megalakulása után a LIFE programot mutatta be dr. Konstantin Kata, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium képviseletében.
A LIFE program az Európai
Unió környezetvédelmi, természetvédelmi, éghajlat-politikai
projekteket támogató pénzügyi eszköze, amelyet 1992-ben

hoztak létre. A 2014-2020 közötti európai uniós pénzügyi
idõszakra vonatkozó, megújult
LIFE program összköltségvetése 3,4 milliárd euró.
A LIFE program a 20142017 közötti idõszakban a projektek költségvetésének maximum 60%-át biztosítja, míg
egyes természetvédelmi projektek esetében 75%-os támogatási intenzitás is elérhetõ.
A megyei klímastratégia
tervezés módszertani keretei a
megelõzés, alkalmazkodás és
a klímaváltozás iránti érzékenyítés címmel tartott ezt
követõen elõadást dr. Czira
Tamás klímavédelmi és fennhatósági szakértõ, a Klímabarát Települések Szövetsége
részérõl.
A konferencia mûhelybeszélgetéssel és mûhelybeszámolóval zárult.
E.E.
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* Múltidézés Flam rajzaival
Mindent a maga idejében
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8900 Zalaegerszeg,
Kert u. 39.
Telefon: 92/312-730
92/511-670

www.leszkft.hu * info@leszkft.hu
VÁROSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA: ZALAEGERSZEG, DEÁK TÉR 3-5/C FSZ.

– Megértheti, Kovácsné, hogy most nem tudunk a maguk
lakásügyével foglalkozni, szerencsétlen utcalányoknak kell
keresnünk türelmi zónát!...
(2000.03.09.)

Lét és tudat

– Elõször is megnézzük, öcsécském, hogy melyik bódénál legolcsóbb a sör, aztán azoknak a jelvényét tûzzük
majd ki…
(2000.05.04.)

Érik a gyerek

• Ingatlankezelés
• Épületek, lakások felújítása
• Köztéri bútorok (padok, szemetesek) gyártása
• Járdák, lépcsõk felújítása, térkövezés
• Hibaelhárítás
• Épületek, lépcsõházak takarítása
• Kémény-béléscsövezés
• Asztalos- és lakatosmunkák
• Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetõséggel

Zalatáj naponta!

Nem kell a Zalatáj következõ nyomtatott számára várnia,
ha a laptól megszokott érdekes, kényes témájú cikkekre
kíváncsi. Elég, ha rákattint honlapunkra:

www.zalatajkiado.hu
A cikkek facebook oldalunkon meg is oszthatók!
Naponta új riportok, interjúk, jegyzetek!

– Így, hogy nõ lett az érettségi elnök, a lányom esélyei
nullára estek. Végig férfibõl készült…
(2000.05.18.)

* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, Flamot,
vagyis Farkas Lászlót. Végsõ búcsút azonban nem veszünk
tõle, 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.

2017. június 15.

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Építõ és anyagmozgató gép
kezelõje E-000803/2014/A001
Kisteljesítményû kazán fûtõ
E-000803/2014/A007

Gépkezelõ hatósági vizsga
Tûzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselõk
továbbképzése
TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159
Nyilvántartásba vételi szám: E-000803/2014

Értesüljön híreinkrõl,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Zalatáj
havilapban.
en
Telefon: (92) 596-936;
s
s
e
d
Hir k !
Fax: (92) 596-937
nálun
E-mail:
zalataj@zelkanet.hu
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Zalai Innovatív Foglalkoztatási Paktum (TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001)

A paktumot megvalósító szervezetek képviselõi.
Zala megye felismerte,
hogy a munkaerõpiaci problémák kezelése az önkormányzatok, a foglalkoztatási szervek, a helyi vállalkozások és az
érintett nonprofit szervezetek
együttmûködésével a leghatékonyabb, így a megyei önkormányzat vezetésével az egész
megyére kiterjedõ foglalkoztatási együttmûködés jött létre.
A támogatási szerzõdés
aláírását követõen, 2016. július
1-tõl indult az a közös munka,
amelyben konzorciumi partnerként részt vesz a Zala Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Fõosztálya, a Zala Megyei

Önkormányzati Hivatal, a Zala
Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány, és a Zala Megyei
Területfejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft. Az
együttmûködésben a konzorciumi partnerek mellett további 23 szervezet vesz részt,
köztük a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, városi önkormányzatok, érdekképviseletek.
Az aláírást követõen a megvalósításában résztvevõ öt
munkacsoport (kis- és középvállalkozások, mikrovállalkozások, turizmus, szociális gazdaság, helyi termék) is megtartotta alakuló ülését. A munka-

csoportok elsõdleges feladata
ágazati stratégiák és innovatív
projekttervek készítése szakértõk közremûködésével.
A paktum keretében 2016.
december 8-án aláírásra került
„Zala Helyi Termék Charta”,
ami a megtermelt áruk és
szolgáltatások piacra jutásának elõsegítésére jött létre. A chartát a Zala Megyei Önkormányzat, a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a
megyében mûködõ
hét LEADER Helyi
Akciócsoport, és a
Zalai Hírlap írta
alá.

A paktum kiemelt célja,
hogy mozgósítsa a megye
munkaerõ-tartalékait, illetve
hogy fejlessze a munkaerõkínálatot. A foglalkoztatási
paktum célcsoportja a hátrányos helyzetû álláskeresõk. A
célcsoport és a foglalkoztatók
képzési, inkubátor, munkerõpiaci és foglalkoztatási szolgáltatásokat,
támogatásokat
vehetnek igénybe. A képzések
a képzési jegyzék megjelenését követõen, 2017. júniusától indulnak.
A megyei paktum ellátja
Zala megye egészére vonatkozóan a paktum pályázatokhoz
kapcsolódó ernyõszervezeti
feladatokat: a megyei, a helyi,
és a két megyei jogú város
által létrehozott paktumok
mûködésének összehangolását a Nemzetgazdasági Minisztérium közremûködésével.
A megyei paktum elérhetõsége: www.zalapaktum.hu

Magyarországra menekülnek?
A minap beszélgettem egy
Zalaegerszeghez közeli falu
polgármesterével. Mivel nem
hatalmazott fel arra, hogy a
település nevét megosszam az
olvasókkal (megértem egyébként, ki tudja hogyan reagálnak egyesek), maradjon homályban. Azt mesélte a „bürgermeister”, hogy rövid idõn
belül három házat is vettek a
németek a faluban. Többek
között elkelt az a frekventált

ingatlan is, amelyik régóta várt
új gazdára.
Nincs ebben semmi különös, korábban is vettek – elsõsorban Nyugat-Magyarországon – ingatlanokat külhoniak.
Nekik alacsony az ingatlanár,
olcsó a megélhetés.
Most viszont egy érdekes
indokot említett az egyik német vásárló: elege lett hazája
bevándorláspolitikájából, a migránsokból, a merényletekbõl,

www.zalatajkiado.hu

Nyugat-Európa – napjainkban.
nyugodtan szeretnének élni. Reméli, hogy itt abban lesz részük.
A hírek szerint nem egyedi
esetrõl van szó. Információink
szerint egyre több, Magyaror-

szágon ingatlant vásárló külföldit ez a szándék vezérel,
amikor hozzánk költözik.
Változik a világ…
E.E.
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Életfogytiglant kapott az olai gyilkos
Életfogytig tartó fegyházbüntetés, 90 ezer forint vagyonelkobzás, 2,6 millió forint
bûnügyi költség megtérítése.
Ez az elsõfokú ítélet született
június 8-án a Zalaegerszegi
Törvényszéken F. Cs. vádlott
ellen a zalaegerszegi, „olai”
emberölés ügyében, amelyrõl
lapunkban már olvashattak. Az
elítélt leghamarabb 27 év letöltése után bocsátható feltételesen szabadlábra. Az összegyûlt népes hallgatóság zajosan vette tudomásul az ítéletet,
amelynek kihirdetése közben
többeket kiutasított a helyiségbõl a bíróság.
*
A vád szerint F. Cs. vádlott
tavaly június 24-rõl 25-re virradóra a kerítésen átugorva
bejutott egy zalaegerszegi családi ház udvarára, s miután
felfeszítette a bejárati ajtót
bement a házba – ám elõtte
magához vett az udvaron egy
92 cm hosszú, 2 cm átmérõjû
vas csövet. Egyik szobában egy
ágyban fekvõ, idõs asszonyt
talált, akit a vascsõvel több
alkalommal is fejbe vágott. A
védekezésre képtelen idõs
hölgy olyan súlyos sérülést
szenvedett, hogy belehalt a
bántalmazásba.
Az emberölés elkövetése
után F. Cs. alaposan átkutatta a
lakóházat, s 90 ezer forint
készpénzt vett magához. Mindezek után a lakásban talált
kávét és különféle háztartási
tisztítószereket szétszórta, szétlocsolta, majd több mint másfél óra múlva távozott.
A bûntett elkövetése után
napokkal tûnt fel a szomszédoknak, hogy jó ideje nem
látták a hölgyet, a postaláda
sincs kiürítve, majd az utcáról
benézve észlelték, hogy a bejárati ajtót felfeszítették. Ezt
követõen értesítették a rendõrséget.
*
Az ítéletet nyereségvágyból, védekezésre képtelen személy ellen elkövetett emberölés minõsítéssel hozta meg
dr. Gergye Tamás bíró. A büntetés meghozatalánál súlyosbító körülménynek számított,
hogy a vagyon elleni bûncselekmények miatt többszörösen
büntetett F.Cs. feltételes szabadlábra helyezése alatt követte el az emberölést. A korábban ellene kiszabott 2 éves,
3 évre felfüggesztett szabadságvesztés ideje alatt tört be az
olai lakásba és agyonütötte a
védekezésre képtelen, alvó
idõs hölgyet. A pénzre egyébként azért volt szüksége a vád-

lottnak, hogy a tõle az erõszakos magatartása miatt elköltözött élettársáért Gödöllõre
elutazzon – amit a gyilkosság
utáni hajnalon meg is tett.
– A legsúlyosabb, legelvetemültebb cselekedet másnak
az életét annak vagyonának megszerzéséért kioltani – hangsúlyozta dr. Gergye Tamás bíró.
Az enyhítésre a – tények
súlya alatti – beismerõ vallomás szolgáltatott némi okot.
Az ölés tényét elismerte a vádlott, ám a pénz elvitelét nem.
A vádlott és védõje eltérõ
minõsítésért és enyhítésért fellebbezést jelentett be. Az
ügyész kérte az vádlott elõzetes fogva tartásának fenntartását, amelynek a bíróság helyt
adott a másodfokú ítélet meghozataláig. A szabadlábra helyezés szóba sem kerülhet –
hangsúlyozta a bíró. Az ügy a
Pécsi Ítélõtáblán folytatódik.
*
A vádlott környezetének
mentalitására jellemzõ lehet az

a mondat, amit
az ítélet kihirdetése után ordított az egyik
hallgató: „Az a
halott ringyó közölte, hogy 90
ezer forintja maradt?!” – majd a
kiutasításakor a
„korrupt, köcsög,
nyomorult büdös kutya” – szavakat ordítozva
a bíróság felé
távozott.
Egyik országos TV csatornától érkezett tudósítókat csaknem meglincselte a tárgyaló- Feltételes szabadlábra helyezése alatt követte
terem ajtajánál el a gyilkosságot.
összezsúfolódott tömeg, mert mivel a vádlott hozzátartozói
úgy vélték, hogy az operatõr hosszan idõztek a bíróság mel„kamerázott”, miközben a hoz- letti Deák téren – kollégáink
zátartozók elbúcsúzhattak F.Cs.- végül hosszas várakozás után
tõl. A biztonsági személyzet eré- hagyhatták el a bíróság épületét.
lyes fellépésére távoztak, ám –
Farsang Lajos
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Hogy került a sáfrány Zalaháshágyra?
A falu hamar befogadta a Busa-családot

Együtt a család.
Két éve annak, hogy a
Busa-család: férj, feleség és az
öt leánygyermek Kõszegrõl
Zalaháshágyra költözött. A
feleség, Busáné Kolnhofer Katalin tavaly decembertõl a
zalacsébi óvodában dolgozik,
de mint a késõbbiekbõl kiderül, nem csak ezzel a korosztállyal került szorosabb kapcsolatba. Aztán képbe kerül a
sáfrány, ez az Ázsiából származó fûszernövény is, de errõl
majd beszélgetésünk végén
esik szó.
– Ha jól tudom, eredeti hivatása tanár. Hogy került a
zalacsébi óvodába?
– Magyar-ének-hittan szakos
tanár vagyok, Kõszegen tanítottam is. Aztán sorban születettek a leányaim, s a Gyes
idõszaka alatt kedvet éreztem
arra, hogy elvégezzem Sopronban az óvónõképzõt.
– Ez általában fordítva
szokott lenni…
– Úgy érzem, hogy ebben a
korban a gyermekek még nagyon fogékonyak, tiszták. Errõl
gyõzött meg az az idõszak is,
amikor ovis hittant és zeneóvodai foglalkozásokat tartottam. Náluk még nem annyira
az oktatás, mint inkább a ne-

velés játszik nagyobb szerepet.
Bármi éri õket, az mély hatással lesz az életükre.
– Ahogy tájékoztattak, Ön
minden korosztállyal szót tud
érteni, nem véletlen, hogy hamar a helyi közösségi élet
egyik fõszereplõje lett.
– Egykori zenetanárom a
példaképem. Õ nagyon szerette a fiatalokat, mindig sokan
voltunk körülötte. Az idõsebb
generációval is jó kapcsolatot
ápolt, így nem volt szokatlan
tehát a velük való találkozás.
Vallásos nevelésben részesültem, s ez is hozzájárult az emberi kapcsolatok erõsítéséhez.
– Egy kisvárosból egy kicsi
faluba vezérelte a sors. Nehéz
volt a váltás?
– Tartottunk ettõl, de a zalaháshágyiak nagyon hamar
befogadtak bennünket. Mivel a
volt plébánián lakunk, egyházi
közösségbe csöppentünk. Ha
valamire szükségünk volt,
azonnal itt termett a segítség.
A városi élet után ez nagy meglepetés volt számunkra.
– A férje hogyan fogadta a
váltást?
– Neki talán még könnyebb
volt, hiszen állattenyésztõ és
állat-egészségõr szakmája ré-

vén mindig közel állt a természethez. Igazából kezdettõl
falura vágyott.
– Öt leányt nevelnek…
– Veronika 21 éves, Noémi
19, õk egyetemisták. A 15 éves
Edina Kõszegen jár nyelvi tagozatos gimnáziumba. A 10
éves Blanka általános iskolás,
az 5 éves Regina pedig óvodás.
– Mint zenetanár kapóra
jött az itteni asszonykórusnak…
– Több hangszeren tudok
játszani, ezen kívül pedig megpróbálom formálni az Ezüsthárs kórus hangzását, segíteni
a mûsor összeállítását az aktuális ünnepeknek, rendezvényeknek megfelelõen. Az utánpótlásról is igyekszem gondoskodni. Furulyát, gitárt tanítok
gyerekeknek, és a fiatalokkal
már több ízben felléptünk az
ünnepélyeken.
– A bevezetõben szó esett a
sáfrányról. Nem sokan foglalkoznak ezzel a fûszernövénnyel…
– Családommal immáron
ötödik éve, hogy belekezdtünk
egy különleges fûszer termesztésébe. A Jóféle sáfrány (Crocus sativus) a történelmi idõk
legrégebbi fûszernövénye, az
egyetemes gasztronómia kincse. Nemhiába a világ legdrágább fûszere! Egy kiló fûszerhez 150 000 virágot kell leszedni. Fáradtságos munka, kézi erõvel lehet csak feldolgozni. Tulajdonképpen egy
õszi virágzású krókusz, melynek lila virágai közepén ülõ
vörösesbarna bibéje az értékes. Aromás illatú, édeskés kesernyés fûszer, mely az ételt

aranysárga színre festi. Jól illik
halakhoz, húsokhoz, de használják levesek, mártások színezésére, vagy rizsételekbe. Érdekessége, hogy az édességeket
és kalács ételeket is felejthetetlenné teszi. Eleink gyömbérrel, borssal és szerecsendióval társítva ajánlották receptjeikben. Egykor, Mátyás
király idejében mindennapi
használatban volt Magyarországon, egészen az 1900-as
évekig, aztán a háború után a
pirospaprika kiszorította a magyar konyháról. A középkorban a sáfrányszálakból elixíreket készítettek, és piacokon,
késõbb gyógyszertárakban kínálták eladásra. Azt mondták:
aki rendszeresen iszik belõle,
az tovább él. Amellett hogy a
sáfrányt széles körben használják ételízesítésre, színezésére vagy kelmék festésére,
többféle folklórisztikus gyógyászati alkalmazása is ismert:
Hatékony gyógynövény a depresszió kezelésében, idegnyugtató, stresszoldó, de használják köptetõként, asztmatikus
panaszok csökkentésére, vérnyomás és vérkeringés javítására, sõt, daganatos betegségek kezelésére is. Antioxidáns
tartalma révén méregteleníti a
szervezetet és jótékonyan befolyásolja az immunrendszert,
így hatékony védelem a betegségek kialakulásával szemben.
Azt hiszem, számunkra a sáfránnyal való foglalkozás már
több, mint hobbi. Szeretnénk
újra meghonosítani Magyarországon ezt az egyedülállóan
értékes fûszernövényt.
E.E.

Pályázatokhoz kapcsolódó kiadványok, újságok
készítése, szerkesztése megbízhatóan, gyorsan!
Nyertes pályázatok megvalósulásának
kötelezõ közzététele kedvezményesen!
Érdeklõdni:
92/596-936; 30/378-4465 • e-mail: zalataj@zelkanet.hu

A Busa-család öt éve kezdett bele ennek a különleges fûszernek a termesztésébe.

2017. június 15.
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Átadták a felújított Zalaszentgróti Járási Hivatal épületét

Fotó: Zalatáj
A szalagátvágás pillanata... Balról Rétvári Róbert, a Zalaszentgróti Járási Hivatal vezetõje, Manninger Jenõ, dr. Sifter Rózsa
és dr. Kovács Zoltán.
A
KEHOP-5.2.2-16-201600018 azonosítószámú, a „Zala
Megyei Kormányhivatal épületeinek energetikai fejlesztése” elnevezésû pályázatban
befejezõdött a Zalaszentgróti
Járási Hivatal felújítása. Az
ünnepélyes átadásra június
másodikán, pénteken délután
került sor a Zala-parti kisváros-

ban. Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott beszédében részletesen szólt arról a folyamatról,
amelynek keretében 10 kormányhivatali intézmény épületét újítják fel mintegy 1 milliárd forintos költséggel a sikeres pályázatnak köszönhetõen. A Zalaszentgróti Járási
Hivatalban – ahol jelenleg hu-

szonöten dolgoznak, de hamarosan a NAV szolgáltatásai is
elérhetõk lesznek – az épülethatároló szerkezetek szigetelésére, a nyílászárók cseréjére,
világítás-és fûtéskorszerûsítésre és napelemes rendszer kiépítésére került sor. A beruházás összköltsége több, mint
92 millió forint volt, s a Zala
Megyei Kormányhivatal költségvetésébõl egy térkövezett
parkolót is kialakítottak. A hivatalban a 15 ezer lelket számláló járáshoz tartozó 20 település lakóinak ügyeit intézik,
tavaly mintegy 13 ezret.
Manninger Jenõ, a térség
országgyûlési képviselõje megjegyezte: már halaszthatatlan
volt a felújítás, hiszen az egykor az MSZMP szentgróti székházaként és a Munkásõrség
bázisaként mûködõ épület évtizedek óta változatlan állapotban volt. A felújítással Zalaszentgrót városképe is jelentõs
mértékben megváltozott. A járási hivatal szakmai mûködése
eddig is beváltotta a hozzá
fûzött reményeket, a felújítás
után pedig méltó körülmé-

nyek között fogadhatják az
ügyfeleket.
Dr. Kovács Zoltán, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelõs államtitkára elmondta, hogy szívesen
jön Zala megyébe, hiszen az
itteni kormányhivatal jól dolgozik, kiválóan készítette elõ a
pályázatot és nagyszerûen vezényli le azt. A 10 épület felújításával mintegy 50 millió
forint értékû energiamegtakarítás érhetõ el a kormányhivatalnál. Az államtitkár szólt
országos dolgokról is. Mint
mondta, nem kívánnak változtatni a hatáskörökön, csak finomhangolások lesznek, hogy
az ügyfelek még közelebb kerüljenek a hivatalokhoz. Magyarországon mintegy 270 kormányablak mûködik, 1500 féle
ügytípussal foglalkoznak. Dr.
Kovács Zoltán fontosnak tartotta megjegyezni, hogy az elmúlt évben csupán 1900 esetben nem sikerült tartani a 60
napos ügyintézési határidõt.
A felújított hivatalt Bizderi
János plébános áldotta meg.
E.E.

Most másnak tojik a tyúk
Mint a régi „szép” kommunista idõkben. Ha valami
normális sporteseményt (is)
akart nézni az ember, hát az
osztrák televízióra kapcsolt.
Ehhez persze külön antenna
kellett, most viszont – legyen
ez enyhítõ körülmény a Tarr
Kft. számára – az ORF 1 csatornán követhettük vasárnap
nyomon a Roland Garros férfi
döntõjét. A nem hivatalos salakpályás tenisz világbajnokság fináléját a svájci Wawrinka
és a spanyol Nadal játszotta.
Aztán az osztrák tv is engedett
a „nyomásnak”, elkapcsolt, s a

Forma 1 kanadai versenyét
közvetítette.
No, de térjünk vissza a Tarr
Kft.-hez! Úgy kezdte az évet,
hogy tovább butította programajánlatát, olyan gagyi csatornákat sózott az elõfizetõkre, amiket õk nem kértek. Ráadásul kivette a programból az
Eurosport csatornákat... Valami indoklásfélét azért adott.
Többek közt azt, hogy nem
sikerült megegyezni a jogtulajdonossal.
A megegyezés legtöbbször
pénzkérdés. Ezekért a gagyicsatornákért gondolom nem

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
Nyitva tartás: h-p.: 800-1630 • sz.: 900-1200
00
00
Ebédszünet: 11 -12

Fotó: AFP
A döntõt egyébként Rafael Nadal nyerte, de a Tarr Kft. elõfizetõi ezt nem láthatták.
kell sokat fizetni. Éppen ezért
lehetett volna kicsit nagyvonalúbb a Tarr Kft., talán a profitból futotta volna az Eurosport jogdíjára is.
Hibát követett el szerintem
Zalaegerszeg és a többi érintett település önkormányzatának korábbi vezetése, hogy a
Zelka Zrt. tulajdonosaival nem
tudott megegyezni. Igaz, nem
volt könnyû feladat, hiszen a
tulajdonosi kör többsége azonnal pénzt szimatolt, s a Tolna
megyei cég bejelentkezésekor
túladtak a Zelka Zrt.-n.

Dömök József, az egykori
cégvezetõ nem tartozott közéjük. Õ nem az eladás mellett
volt, legalább is nem a megvalósult formában. A Zelka Zrt.
zalai konvertálása egy aranyat
tojó tyúk lett volna. S talán
még a minõséget sem kellett
volna feladni.
Most másnak tojik a tyúk.
Jogosan kérdezhetik: miért
nem szólalhatjuk meg a Tarr
Kft.-t? Többször is kerestük az
ügyvezetõt, Tarr Jánost. Egyszer sem jutottunk el hozzá.
e.e.
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Négy csillaggal ismerték el az AquaCityt
Május utolsó napja már a
nyári kánikulát idézte, nem
véletlen tehát, hogy az ekkor
tartott sajtótájékoztatón Bánhegyi Péter, az Egerszegi Sport
és Turizmus Kft. igazgatója
bejelentette: június elsõ hétvégéjén, a pünkösdi ünnepeken
nyitva lesz a vendégek számára
az AquaCity.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere elmondta:
a hivatalos szezon június 17-tõl
augusztus 31-ig tart a közkedvelt fürdõhelyen, amely június
29-én ünnepli 15. születésnapját. Ebbõl az alkalomból kedvezményes, 1500 forintos belépõk lesznek, Egerszeg Kártyával pedig csak 1000 forintot
kell fizetni.
A polgármester megemlítette, hogy az idei nyáron is
várja a pancsolni vágyókat a
Városi Strand, ugyancsak június 17. és augusztus 31. között. Egerszeg Kártyával ezúttal is jelentõs kedvezmények

lesznek: a gyermek strandbelépõ 6 éves korig 300 forint,
egyébként 500 forint. Természetesen a strandolást össze
lehet kötni uszodai szolgáltatással kombinált belépõ
esetén.
Bánhegyi Péter az újdonságok, programok mellett megemlítette, hogy a Magyar Fürdõszövetség 2016-ban élményfürdõ kategóriában 4 csillaggal
jutalmazta az AquaCity Vízicsúszda és Élményparkot, melyet 5 évente vizsgálnak felül,
így már a minõsített fürdõk
között lettek számon tartva. Az
oklevél és a csillagok számát
jelölõ üvegtábla a napokban
érkezett meg, így a szezont
már mint minõsített fürdõ
kezdhetik meg.
Az ügyvezetõ szerint ez a
minõsítés a legmagasabbnak
számít a fedett medencével
nem rendelkezõ fürdõk esetében.
E.E.

Balaicz Zoltán és Bánhegyi Péter szólt az újdonságokról, elképzelésekrõl, tervekrõl.

Jenõ, ahogy szépít
Közkedvelt ifj. Knézy Jenõ
a Falco-Alba Fehérvár szombati (június 10.) mérkõzésének harmadik negyede után
(49-49) megjegyzi: most eldõl,
hogy vagy elhúz a Falco, vagy
szépít a Fehérvár…
Vagy „befolyásolt” állapotban volt ifjabb Knézy, vagy
nem tudja, hogy mi a szépítés.
Az „elhúz” rendben (maradjunk a kosárlabdánál), vagyis
1-0-ás összesített vezetés után
2-0-ra módosul az állás, ha
nyer a Falco. Ha viszont gyõz

az Alba Fehérvár, akkor nem
szépít, hanem egyenlít.
Nincs mit szépíteni ezen
kedves Jenõ, nagy hülyeséget
mondtál.
Az Alba egyébként nyert
szombaton Szombathelyen és
egyenlített. Vagyis nem szépített.
Kedves Jenõ, mentségedre
szolgáljon, hogy nem elõször
mondtál ilyen marhaságot.
Mit keresel még a közszolgálati sportadónál?
e.e.

Fotó: albakosar.hu
Az Alba kiegyenlítette a döntõ állását.

Fentõs Gyöngyi marketingvezetõ a minõsítéssel.

Elérhetõségeink:
Telefon:
92/596-936,
fax:
92/596-937,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Lapunk
legközelebbi 2017
nyomtatott
száma
2017. július 20-án jelenik meg.
A Zalatáj friss hírei
naponta olvashatók honlapunkon:
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Csapategység, küzdõszellem… és közönség
Bronzérmes a Zalakerámia-ZTE KK!

A játékosok által levegõben Magic Tom, azaz Bencze Tamás.

Balaicz Zoltán adja át az érmet Mohácsi Máté csapatkapitánynak.

Hosszú és izgalmas szezonon vagyunk túl az egerszegi
férfi kosárlabdában. Emlékszem, õsszel egyik ismerõssel
két-három mérkõzés után nem
láttunk sok fantáziát a meghatározó emberek távozása
után átalakult együttesben.
Aztán a fiúk egyre inkább
csapattá értek, az elsõ nyolc
közé kerülésért szerencsére
már nem kellett izgulni, sõt a
középszakaszt a felsõházban
kezdték. Az elsõ öt helyezett
versengésében már nagy számolgatás volt, hogy kivel lenne
jó a rájátszást kezdeni. Itt a
mezõny egyre inkább kiegyenlítetté vált. A hajrában a ZTE
talán a legnehezebb párharc
résztvevõje lett: negyedikként
mérkõzött meg a tavalyi bajnok és a rájátszásba ötödik helyezettként kerülõ Szolnokkal.
A csapatból sokat kivett az ötmérkõzéses párharc, így a döntõbe jutásért vívott találkozókon egy jóval pihentebb Alba
Fehérvár fogadta a zalaiakat.
Sikerült így is meglepetéssel
kezdeni a csatát, de fizikálisan

a fehérváriak bírták jobban,
így jelenleg is a Falco Szombathellyel csatáznak az aranyéremért. (a párharc eddigi
két mérkõzésén egyaránt ven-

déggyõzelem született – a
szerk.)
A Zete bronzéremmel vigasztalhatta a csarnokot szinte
minden mérkõzésen megtöltõ
drukkereit, s talán elmondható, hogy még nagyobb lelátót
is gond nélkül meg tudnának
tölteni a zalai sportkedvelõk. A
bronzcsata elsõ mérkõzésén
egy több sebbõl vérzõ Körmend fogadta a zalaiakat, akik
éltek a lehetõséggel és gáláztak a körmendi katlanban. (A
mérkõzést megelõzõen két
körmendi légiós halálos kimenetelû balesetnek volt részese
– a szerk.) A második találkozóra a körmendiek sérülés
és kiállítás miatt két légiósukat
is elvesztették, így a két gyõzelemig tartó párharc második
találkozóját még nagyobb önbizalommal várhatta a szinte
teljes csapattal felálló ZTE.
A szombati összecsapás
elõtt kiosztották a csapat tavaly elhunyt hûséges szurkolójának, Szalai Szidóniának emlékére alapított Szidónia-díjat,
melyet Benke Szilárdnak adtak át. A mérkõzésre a Körmend öt felnõtt játékost nevezett és közben fiatalokkal
frissítették a csapatot. Az egerszegiek így sem tudtak megnyugtató elõnyre szert tenni,
sõt a félidõben kétpontosra
olvadt a különbség. Így többször is La Fontaine A holló
meg a róka címû meséje jutott
eszembe. Mondván, nehogy kiénekeljék a körmendiek a „sajtot”, vagyis jelen esetben a

bronzérmet az egerszegi együttestõl. A mérkõzés így nagy
izgalmakkal telt, a hõmérséklettel is felfûtött csarnokban az
egyik szurkoló már a második
negyedben rosszul lett, de
ilyen állapotban sem szeretett
volna egyetlen pillanatról se
lemaradni. Kitartása meghozta
a sikert is, melyet kétségtelen,
hogy megérdemelt az utolsó
pillanatig küzdõ ZTE. A zalaiak végül 99-95-re gyõzték le
vasi ellenfelüket, második gyõzelmükkel így a bronzérmet
is kiérdemelték. Hét év után
így újra érmes helyen végzett
a ZTE, amely 2010-ben bajnok lett.
A mérkõzést nagy ünneplés követte, a bronzérmeket a
kosárlabda szövetség képviselõi és Balaicz Zoltán polgármester akasztotta a fiúk és a
stáb tagjai nyakába. Az egerszegi játékosok a szurkolók
nagy örömére elosztogatták
mezeiket, sõt néhányan még
cipõiket is. Késõbb a csapatot
és kísérõit az Egerszeg Fesztivál estéjén egyesével szólították nagyszínpadra, majd a közönségnek ismét megköszönték az egész éves buzdítást.
Bencze Tamás vezetõedzõ neve kapcsán este többször is elhangzott a Magic Tom kifejezés. Vajon folytatódik a
varázslat és a tavalyi 5. hely
után jövõre megint két helyezést lépünk elõre?
Soha rosszabbat, legyen
úgy!
Kép és szöveg: Pataki Balázs

Fotó: ztekosar.hu
A bronzérmes csapat és a stáb a szurkolótábor elõtt.

