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„A fiatalok mellett állunk”
Egy gördeszka és egy görkorcsolya üzenete
sportot, a játékot, az együtt
töltött időt, a családjainkat. Ebből a titokból született Európa,
és ettől ilyen szép és élhető ez a
világ – fogalmazott a katolikus
püspök.
A Rédicshez közeli szlovéniai Lendván működő Varis
Group által ingyen felajánlott

elemekből épített gördeszkapályát Novák Katalin és Lendvai Zoltán rendhagyó módon
avatta fel. Az Emmi államtitkára görkorcsolyát húzva, a katolikus plébános pedig gördeszkára állva gurulta körbe
többször is az új pályát. (Forrás: MTI)

Biogázzal (is) fűtenének Egerszegen
MTI Fotó: Varga György
Novák Katalin görkorcsolyázik, Lendvai Zoltán gördeszkázik a
kibővített rédicsi gördeszkapálya avatásán.

A fiatalok mellett állunk,
igyekszünk számukra biztonságos környezetet teremteni és
igyekszünk megtanulni az ő
nyelvüket, hogy szót értsünk
egymással – hangoztatta az
Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család- és
ifjúságügyért felelős államtitkára szeptember 12-én Rédicsen.
Novák Katalin az Emmi
által 2,2 millió forinttal támogatott, felújított gördeszkapálya
avatásán beszélt arról, hogy az
ezernél is kevesebb lakosú
zalai településen olyan pályát
alakítottak ki, amely Budapesten és a nagyvárosokban is ritkaságnak számít.
A gördeszkás papként ismert Lendvai Zoltán kezdeményezésével kapcsolatban azt
mondta: itt olyan élő közösség
van, amely összefog annak érdekében, hogy a fiatalok számára biztonságos és élhető jelent és jövőt biztosítson.

Az államtitkár azt mondta:
a pályának az az „üzenete”,
hogy itt „meg lehet tanulni, mit
jelent hibázni, mit jelent elbukni és újra felállni”, főleg, ha
vannak olyan emberek körülöttünk, akik segítenek, támogatnak, figyelnek ránk. Lendvai
Zoltán pedig a gördeszkával
megtalálta azt az eszközt,
amely megnyitja a gyerekek
szívét és a lelkét, amivel közel
lehet hozni őket.
Székely János szombathelyi
megyés püspök arról beszélt,
egy iszlám imám vagy egy
buddhista szerzetes csodálkozna azon, hogy a katolikus egyház jelen van egy ilyen avatáson. De a kereszténységnek
az a meggyőződése, hogy „Isten ember lett, átölelte a világot, egy lett velünk, ezért Istentől semmi sem idegen, ami
hitelesen emberi”.
A kereszténységnek nem
csak a vallás a lényege, mert a
hit átjárja a tudományt, a

www.zalatajkiado.hu

A helyben megtermelt biogázra alapozva távhőrendszer
kialakítására készült szakmai
anyag Zalaegerszegen – közölte a város polgármestere pénteki sajtótájékoztatóján.
Balaicz Zoltán a közgyűlés
előző napi ülésén tárgyalt témákat ismertetve beszélt arról,
hogy a Zalavíz Zrt. kidolgozott egy szakmai anyagot a
hulladékfeldolgozás során keletkező biogáz fűtési célú
hasznosítására. Az elképzelés
alapja az, hogy a helyi Ökováros program keretében már
több éve buszokat és személyautókat üzemeltetnek biogázzal.

Zalaegerszegen jelenleg nincs
távfűtés, de a nyáron átadott új
hulladékfeldolgozó üzem kapacitásait távfűtésre is hasznosíthatónak tartják. Egy biogáz alapú minierőmű létrehozásával –
más fűtési módoknál jóval olcsóbban – fűteni tudnák a városi
sportcsarnokot, a ZTE stadionját, a közelben lévő bölcsődét,
óvodát, iskolát, a jégcsarnokot,
valamint a Zala Pláza épületét.
A polgármester jelezte: a
közgyűlés által elfogadott szakmai anyagot az Innovációs és
Technológiai Minisztériumnak
is benyújtják, központi forrást
remélve a beruházás megvalósítására.

A Zalavíz Zrt.-nél „termelt” biogázzal már üzemeltetnek buszokat és személyautókat.
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Utoljára 60 éve…
Útfelújítás Páka és Ortaháza között
Az elmúlt években több
mint 3000 kilométernyi alsóbbrendű út újult meg Magyarországon, a következő években
pedig a Magyar falu program
révén jelentős összegeket fordítanak a vidéki, 4-5 számjegyű
utak felújítására – közölte az
Innovációs és Technológiai
Minisztérium parlamenti államtitkára szeptember 14-én a Zala
megyei Ortaházán.
Cseresnyés Péter, a Páka és
Ortaháza között felújított, csaknem 4 kilométeres mellékút
átadása kapcsán azt mondta:
2010 óta több mint 3000 kilométer 4-5 számjegyű út újult
meg a Magyar Közút beruházásában, idén pedig 1200 kilométernyi mellék- és főút, illetve autópálya felújítása indult
el vagy kezdődik meg.
A 150 milliárd forintból indítandó Magyar falu program
keretében a következő években
jelentős rész jut majd a vidéki

alsóbbrendű utak felújítására tette hozzá az államtitkár.
Jelezte, hogy a hazai forrásból mintegy 100 milliárd forint ráfordítással jelenleg zajló
útfelújítások mellett a Település- és területfejlesztési operatív programból további 520 kilométernyi 4-5 számjegyű útszakasz „rendbetétele” történik meg.
A Páka és Ortaháza közötti,
3,8 kilométeres, mintegy 600
millió forintból felújított útszakasz átadása kapcsán Cseresnyés Péter (Zala megye 3. sz.
választókerületének országgyűlési képviselője is – a szerk.)
azt is elmondta, hogy a térségben élők többször jelezték, milyen lehetetlen állapotban vannak az útjaik, utoljára az 195060-as években nyúltak hozzá
komolyabban ezekhez az utakhoz. Bár 60 év lemaradását
nem lehet egyik évről a másikra pótolni, a kormány nagy
hangsúlyt helyez a vidéken, fal-

Cseresnyés Péter (balról) és Mórocz József.

MTI Fotó: Varga György
Csaknem 4 kilométeres szakaszt újítottak fel.

vakban élők élet- és közlekedési körülményeinek javítására
– fogalmazott.
Mórocz József, a Magyar
Közút Zrt. Zala megyei igazgatója arról beszélt, hogy Zala
megyében két program forrá-

saiból 35 helyszínen összesen
több mint 40 kilométernyi utat
újítanak fel ezekben a hónapokban. Ezekre a beruházásokra együttesen mintegy 5,7 milliárd forintot fordítanak. (Forrás: MTI)

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

2018. szeptember 20.
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Hazánk és a honvédelem
A honvédelem szó hallatán
a fiatalabb nemzedékeknek jószerivel semmi nem ötlik emlékezetükbe.
Ilyesmiről az iskolában, de
nagy többségben a családban
sem hallottak. Ha valaki nyilvánosan a téma mai jelentőségéről értekezik, könnyen gúny
tárgyává, lekicsinylő megjegyzések céltáblájává válhat, mint
hajdanán az alacsony születésszámból adódó nemzethalált
vizionálók.
Való igaz, hogy nemzedékemnek és az utánunk jövőknek abban a csodálatos szerencsében volt része, hogy fegyveres konfliktus résztvevőjének
harcoló katonai alakulat részeként nem kellett ott lennie.
Lassan azok is kihalnak, akik
felnőtt fejjel érték meg az
1956-os forradalom fegyverropogásos eseményeit. Az iskolai
oktatás – ráadásul manapság is
– még a történelemoktatás keretében is inkább arról szól,
hogy honvédő harcaink rendre
kudarccal jártak, vagy a magyar fegyverek idegen érdekeket szolgáltak, esetleg ki vagyunk szolgáltatva külső erők
játékának, jó, ha meghúzzuk
magunkat – a fényes győzelmekről azonban, mint például a
907-es pozsonyi csata, hallgat.
Egyéb más iskolai fórumokon a
honvédelem témája pedig egyáltalán nem téma.
Újabban az a közvélekedés,
hogy baj, katonai konfliktus
esetén minket a NATO meg fog
védeni, hiszen ezért vagyunk
tagjai. A szerződés egyik paragrafusa ugyanis előírja, hogy
a megtámadott segítségére köteles sietni a többi tagország.
(Megnézném, hogy az egyaránt
NATO-tag Görögország és Törökország mikor sietne a másik
segítségere, csak hogy ne a környezetünkből hozzak példát.)
Hosszú évszázadokig azonban a honvédelem fogalma és
szükséges tartalma is egyértelmű volt. Szellemi, anyagi és
emberi erőforrásokat kellett arra fordítani, hogy a határainkat
megvédjük, illetve ha úgy hozta szükség, megelőző csapásokról gondoskodjunk. Ennek
évszázadok alatt kialakult az
egyre tökéletesedő intézményi
rendszere, a középkori nemesi
adómentességet a honvédelmi
kötelezettséggel ellentételező
rendszertől a későbbi állampolgári státuszból fakadó honvédelmi kötelezettségig és az
ezeket biztosító állami költségvetési fejezetekig. (Ismeretes,

hogy az 1848-ban megalakuló
Magyar Honvédség költségeire
az akkori parlament negyvenkétmillió forint hitelt szavazott meg, és egyben megteremtette a finanszírozásra a
saját bankot is.)
Már évekkel a rendszerváltás előtt, de kiváltképp utána, a
hagyományos honvédelmi felépítmény omladozni kezdett.
Különösen romlott az akkor
még sorkatonaságra kötelezett
állomány hatékony felkészítése, erősen amortizálódott az
eszközállomány. A rendszerváltás utáni évtizedek pedig elhozták a „felismerést”, hogy
NATO-tagként mellőzhetjük a
tömegek kiképzésével és hadrendben tartásával járó fáradalmakat, és más országok példáját követve áttértünk a hivatásos hadseregre. Ami ma van,
az. A szó klasszikus értelmében
már nem is hadsereg, hanem
bizonyos katonai képességek
összessége, ami valóban csak a
NATO kötelékében értelmezhető seregként.
Nem mindenki tett azonban
így Európában. Svájcban ma is
260 napnyi a kötelező szolgálat, Görögországban és Törökországban több hónapos kötelező sorkatonai szolgálat van
érvényben, Franciaországban
felmerült a sorozás ismételt
bevezetése, miközben a Bundeswehrnek nehézségei vannak
a száznyolcvanezres létszám
hazai feltöltésével.
Elképzelni is rémisztő,
hogy mi történhetett volna, ha a
balkáni testvérháború kapcsán
nemcsak néhány kóbor tüzérségi lövedék, de állig felfegyverzett „jugoszláv” hadosztályok is áttévedtek volna hozzánk. Mondani is felesleges,
mert annyira tényszerű, hogy a
környezetünkben lévő országok
közül egyik sem követett el a
miénkhez hasonló mértékű
haderőcsonkolást, ami nemcsak
a létszámra vonatkozik, de a
hadra fogható eszközállományra
is. Pedig minderre minket senki
sem kötelezett, mint annak idején a trianoni diktátum, önként,
magunktól hajtottuk végre.
Mindenképpen indokolt, hogy
lemaradásunkat mihamarább
behozzuk. Éppen a 2015-ben
sáskahadként hazánkra zúduló
migránssereg mutatta meg,
hogy a honvédelem manapság
sokkal többről szól, mint valaha konvencionális értelemben
szólt. Rövid úton kiderült, hogy
a rendelkezésre álló emberi
erőforrások sem elegendők a

A migránsveszély felértékelte a honvédelem szerepét.

lezárt határszakasz védelmére,
újakat kell toborozni és kiképezni, szót sem ejtve a szükséges technikáról. (Mindennek
költségei a GDP közel egy
százalékát emésztették fel.)
Napjainkra ugyanis az eredményes honvédelem fogalomköre
rendkívül kitágult. Természetesen magába foglalja a hagyományos védelmi feladatokat, az
ehhez szükséges folyamatosan
képzett és továbbképzett ember- és eszközállományt és
azon túl sok minden egyebet.
Egy ország békés rendjének
felforgatásához ugyanis nem
feltétlenül szükséges idegen
katonai erő. Elegendők a civilnek álcázott, de valójában idegen, jórészt ismeretlen források
által finanszírozott szervezetek.
Tetemes károkat tudnak a mai
körülmények között okozni,
ezért ennek megakadályozása
érdekében felettébb hatékony
felderítésre lenne szükség.
Rossz példák sorát láthattuk
Nyugaton az elmúlt években,
hiszen sokszor a „civil” törvényeinket kijátszó aknamunka
alkalmasabb és hatékonyabb,
mint a nyílt katonai intervenció, segítségükkel demokratikusan választott kormányok is
megbuktathatók.
Ráadásul manapság a katonai műveletek sem az évszázadok óta megszokott rendben
folynak, ismeretlen finanszírozású szabadcsapatokról, hibrid
hadviselésről hallunk. Ma csak
találgatni lehet, hogy mi történne, ha az Európába áramlott
milliónyi illegális bevándorló
és egyben hadviselésre alkalmas korban lévő férfi szervezetten ellenséges szándékkal
megmozdulna. Technikailag ez
nagyon is lehetséges, hála a
felderítési gyakorlatok elsatnyulásának. (Brüsszelben láthattuk ennek iskolapéldáját.)
Nem a lehetséges újszerű
honvédelmi témák sorozatának

lezárási szándékával, de megemlíteném a manapság könnyűszerrel előidézhető környezeti
katasztrófák ügyét (ivóvíz- és
élelmiszer-mérgezések, levegőminőség-rontás stb.) Készülni
tehát részint a hagyományos
honvédelmi témákban kell, de a
készülést ki kell egészíteni a
kor követelményei által ránk
zúdított témákkal is. Ezekhez
kell az emberi erőforrásokat, a
megfelelő tudást és technikát
rendelni, és ami a legfontosabb,
a polgári tudatosságot megteremteni. Kulcskérdésként az
emberi erőforrások megfelelő
felkészültsége és tudatossága
említendő, a legnagyobb elmaradás itt tapasztalható.
Alapvető honvédelmi ismereteket célszerű már az általános iskola utolsó osztályaiba,
majd a középiskolákba bevinni.
Példaként említhetők a pénzügyi tudatosság terén mostanság tett erőfeszítések. Mi sem
természetesebb, minthogy a
honvédelmi tudatosság legmagasabb szintű társadalmi képviselete a jövő értelmiségétől várható el. Célszerű lenne ennek
megfelelően eljárni. Nem tartanám ördögtől való és eleve elvetendő gondolatnak, ha az
egyetemek és főiskolák felvételi követelményei közé nemtől
függetlenül bekerülne (mintegy
a legutolsó minősítési szempontként) egy féléves katonai
szolgálat és annak eredményességét igazoló tanúsítvány. A fél
évnyi szolgálatot azonban tartalommal kellene megtölteni,
mind a konvencionális katonai,
mind a már említett újszerű
témák kapcsán. A képzési programokat a Magyar Honvédség
és a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem közösen dolgozhatná
ki. Eredményes tanúsítvány
hiányában a felsőfokú tanulmányokat nem lehetne elkezdeni.
Boros Imre
közgazdász
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ALSÓNEMESAPÁTI KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
TOP-4.1.1-15-ZA1-2016-00027
ORVOSI RENDELŐ FEJLESZTÉSE KONZORCIUM KERETÉBEN
ALSÓNEMESAPÁTIBAN, ORVOSI RENDELŐ ÉPÍTÉSE
NEMESAPÁTIBAN, ESZKÖZBESZERZÉS KISBUCSÁN

– Annyit azért előre mondok, Rozi, jövőre eszetekbe ne
jusson bő termésért imádkozni a Rózsafüzér Társulatban!...
(2004.11.04.)

'56 átértékelése

– A végén még kiderítik, hogy a ruszkik meg az ávósok
keltek fel a Rákosi-rendszer ellen!
(2004.11.04.)

Agit-prop

– Gondolja meg, Rozi néném, egy maszek kórházban esetleg még Mihály bátyót is megfickósítanák kicsit!...
(2004.11.18.)

Alsónemesapáti, Nemesapáti és Kisbucsa Községek
Önkormányzata a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül kiírt, az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” tárgyú
felhívásra benyújtott TOP-4.1.1-15-ZA1-2016-00027
kódszámú pályázattal 73 258 790 Ft támogatásban
részesült.
Alsónemesapáti Községben a háziorvosi és védőnői
szolgálatnak is otthont adó orvosi rendelő teljes körű
felújítására kerül sor. Az Önkormányzat számára fontos,
hogy a lakókat helyben kiszolgáló egészségügyi szolgáltatásokat lehessen igénybe venni. A felújítás során új
központi fűtés és külső hőszigetelés készül, amely az
intézmény működési költségeinek jelentős csökkenését
eredményezi.
Nemesapáti Községben az orvosi rendelő jelenlegi épülete sem funkcionálisan, sem épületszerkezeti (tartószerkezeti, hőtechnikai és épületgépészeti) szempontból nem
felel meg a rendeleti követelményeknek, ám átalakítása,
bővítése a műszakilag szükséges megoldások alkalmazása esetén nem gazdaságos, így a megfelelő egészségügyi ellátás érdekében új épület építése elengedhetetlen.
Kisbucsa Községben a beruházás keretében bútorok és
eszközök beszerzésére kerül sor, ezzel is elősegítve az
ott dolgozók munkáját, csökkentve a rájuk nehezedő terheket. A fejlesztés növeli a meglévő alapellátási kapacitás bővítését, az új eszközöknek köszönhetően több
beteg ellátása oldható meg kevesebb idő alatt.
A fejlesztés hozzájárul a községek népességmegtartó
erejének növekedéséhez, a felújított orvosi rendelőkben
több szolgáltatás elérhető lesz, így nem kell Zalaegerszegre utazni a jobb ellátásért. Javul az életminőség, könnyebben megelőzhetők lesznek a betegségek, illetve a már
meglévők kezelése is egyszerűbbé, hatékonyabbá válik.
A beruházás eredményeképp nemcsak a betegek ellátási
körülményei javulnak, de az egészségházak dolgozói is
egy modern, minden esztétikai igénynek megfelelő környezetben láthatják el a munkájukat.
* 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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Agrár- és vidékfejlesztés Zalában
Ülést tartott a megyei közgyűlés
A Zala Megyei Közgyűlés
2018. szeptember 13-i ülésén
tájékoztatást kapott a Zala Megyei Kormányhivatal Agrár- és
Vidékfejlesztést Támogató Főosztályának működéséről, valamint a Vidékfejlesztési Program megyei végrehajtásáról.
Horváth Gyula főosztályvezető

elmondta, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Zala Megyei Kirendeltsége Kormányhivatalba integrálódásával jött létre a főosztály 2017. január 1-jén, fő feladata pedig a támogatáskezelés, pályázatkezelés és az ezekhez kapcsolódó ellenőrzés.

CSONKAHEGYHÁT KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00009
A CSONKAHEGYHÁTI BÓBITA ÓVODA FEJLESZTÉSE
Csonkahegyhát Község Önkormányzata a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által a Terület- és
Településfejlesztési Operatív program (TOP) keretén
belül kiírt, „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények,
közszolgáltatások fejlesztésével” tárgyú felhívásra
benyújtott TOP-1.4.1-15-ZA1-2016-00009 kódszámú
pályázattal 35 898 694 Ft támogatásban részesült a
Csonkahegyháti Bóbita Óvoda fejlesztésére.
A projekt átfogó célja, hogy az óvodai nevelésben, illetve
Csonkahegyhát, Dobronhegy, Milejszeg, Németfalu és
Pálfiszeg település életében jelentős szerepet játszó Csonkahegyháti Bóbita Óvoda épülete korszerűvé, modernné
alakuljon, az óvodai ellátás minőségi fejlesztése következzen be. Ez biztosítja a társadalmi igényeket, az óvoda
intézmény és ezzel a település fejlődését is. Az óvoda
épületének fenntartása jelenlegi műszaki állapotában
már nem gazdaságos.
A beruházás célja:
• a Csonkahegyháti Bóbita Óvoda energiahatékony
külső és belső felújítása szigetelési munkák, tetőcsere,
nyílászárócsere, belső felújítás
• játszóudvarfelújítás a fejlesztés keretében új, a mai
kor elvárásnak és előírásainak mindenben megfelelő
udvari játékok beépítése
• akadálymentesítés
• eszközbeszerzés az elöregedett, elhasználódott bútorok és játékok cseréje. A beszerzések összhangban
vannak az intézmény szakmai programjával, hozzájárulnak annak minőségi fejlesztéséhez, a nevelési színvonal növekedéséhez, az intézményben gondozott gyerekek és a dolgozók komfortérzetének növekedéséhez.
A tervezett felújítás az akadálymentesítés feltételeinek és
az energetikai elvárások figyelembevételével került megtervezésre. A felújítás keretében azbesztmentesítésre is
sor került. A kötelezően előírt nyilvánosságot biztosítjuk a
projekt során.

A felújított Zóna épületet április 3-án adták át.

A korábbi régiós feladatellátást jelenleg már felváltotta
a megyei szintű ügyintézés,
amelyet idén április óta a frissen felújított zalaegerszegi Zóna épületben, saját irodákban
végeznek. Ügyfélszolgálatuk,
amely éves szinten több mint
5000 személyes vagy telefonos
megkeresést kap, országosan
egyedülálló módon a Zalaegerszegi Járási Kormányablakkal
közös ügyféltérben működik. A
mezőgazdasági
támogatások
közül legjelentősebb területalapú támogatásokat illetően
közel 4500 igényt kezelnek
mintegy 140 000 hektár területre vonatkozóan, a kifizetett
támogatási összeg pedig meghaladja a 12 milliárd forintot. A
közvetlenül a mezőgazdasági
termeléshez kötődő támogatások mellett nagy jelentőségük
van a vidék felzárkóztatását
segítő támogatásoknak, melyek
a mezőgazdasági üzemek versenyképességének javítását, az
erőforrás felhasználás hatékonyságának növelését, a környezetvédelmi szempontok fokozottabb figyelembe vételét
célozzák, valamint a fiatal termelők gazdaságainak megerő-

sítését, a vidéki térségek lakossága életminőségének javítását.
A Vidékfejlesztési Program keretében eddig 751 kérelem érkezett, melyek közel 50%-a
támogatást nyert.
Döntött a közgyűlés a Lendva által 2019-ben benyújtandó
„Európa Kulturális Fővárosa
2025” pályázat támogatásáról,
melyben a szlovén, a horvát, a
magyar és az osztrák városok
közötti határon átnyúló együttműködésre, a nyelvi sokszínűségre és az itt élő nemzetek
gazdag kulturális együttműködésére kívánnak alapozni. A
pályázat célja a nagyobb kulturális-turisztikai láthatóság és
kínálat fejlesztése, valamint a
fiatalok ösztönzése a térségben
maradásra, amely egybecseng a
Zala Megyei Önkormányzat
által kitűzött célokkal is.
Időközben beérkezett pályázati támogatások és választásokhoz kapcsolódó bevételek,
illetve előirányzat átcsoportosítások miatt módosította a
közgyűlés 2018. évi költségvetését, melynek bevétel-kiadási
főösszege így 814 062 ezer Ft.
(Forrás: Zala Megyei Önkormányzat)

www.zalatajkiado.hu
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Volt egyszer egy Cyklon (13.)
Cyklon, s mivel jó zenészekből
állt, túltették magukat ezen az
akadályon is. Méltán lettek a
fiatalok kedvencei, s a város is
büszke lehetett rájuk.
– Úgy emlékszem, úgy másfél évtizeddel ezelőtt megpróbáltátok „visszahozni” a hatvanas éveket Zalaegerszegre! Egy
Cyklon nosztalgia koncertet
terveztetek.
– Sajnos nem sikerült.
– Miért?
– Volt aki jött volna, akadt,
aki… Szerintem ne beszéljünk
most erről! Tudod van, aki nem

után Tóth Jancsi és Kerekes Isti
feljött hozzánk. Már nem emlékszem, hogy kivel beszéltek,
de számomra nagy élmény volt
ez a találkozás. Néhány év
múlva pedig már az is megadatott, hogy együtt játszhattam velük a színpadon.
E.E.
(Folytatjuk)
***
(Köszönettel tartozunk a Göcseji Múzeumnak, munkatársainak, Béres Katalinnak és Megyeri Annának azért a segítségért, hogy a múzeum birto-

Markó Tamás még ma is aktív. A felvétel három évvel ezelőtt
készült egy zalaegerszegi koncerten.

Az egykori zalaegerszegi
zenekar, a Cyklon pályafutását
idézzük fel sorozatunkkal a
volt zenészek és kortanúk segítségével. Mint riportunkból is
kiderült, a zenekar a zalaegerszegi évek után Budapesten
folytatta pályafutását, majd
miután frontembereire lecsapott egy-egy fővárosi neves
banda, ez a Cyklon megszűnéséhez vezetett.
Előző számunkban a Cyklon utáni időszak zalaegerszegi
zenekarai közül a Matt egyik
alapító tagjával, Markó Tamással beszélgettünk. Vele folytatjuk a múltidézést.

– A mai zenészek talán el
sem tudják képzelni, hogy milyen körülmények voltak akkor
az induló zenekarok számára.
Gondoljunk csak a felszerelésre…
– Tulajdonképpen saját maguk barkácsolták a '60-as években a hangszereiket a zenészek,
s ez jellemezte a Cyklont is.
Szegény Boncz Barnabás, aki
szervezőként, vagy népművelőként dolgozott a „színházban”
(a színház akkor még nem
létezett, csak az épület – szerk.)
vett egy erősítőt. Lett is ebből
bonyodalom. Szóval ilyen körülmények között zenélt a

A felső sorban balról Orbán Sándor (Hota), Krecsár Péter, Horváth Péter (Dörge), az alsó sorban Tóth János és Kerekes István egy budapesti énekesnő társaságában.

Egy farsangi fellépésen a zenekar. A pódium előtt ül Boncz
(Jimmy) Barnabás, aki a Cyklon nagy barátja és segítője volt.

akar visszafelé tekinteni, s ezt
el kell fogadnunk. Ha érteni
nem is értjük.
– Emlékszel arra, hogy mikor találkoztál először személyesen is a zenekar tagjaival?
– Talán tizenhárom éves sem
voltam még, s a Landorhegyen
laktunk. A ház előtti parkban
fociztak a bátyámmal a fiúk. A
hatvanas években már volt
vezetékes telefonunk, s a foci

kában lévő egykori Cyklonfotókat szerkesztőségünk rendelkezésére bocsátották közlés
céljából. S köszönjük a zenekar
egykori tagjainak, hogy megosztották velünk és olvasóinkkal az egykori felvételeket. S
köszönet jár mindazoknak is,
akik ugyancsak archív fotók és
észrevételeik, emlékeik segítségével teljesebbé teszik sorozatunkat.)

2018. szeptember 20.
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Megerősítést nyert egy régi tapasztalat
Nyílt levél Kurz kancellárnak
Volt önnek egy elődje, bizonyos Werner Faymann. Egy nagyon hülye taxisofőr volt, aki
nagy nehezen leérettségizett,
aztán beiratkozott a Bécsi Egyetemre, és ott mindenfélét hallgatott. Belehallgatott a jogtudományokba, politológiába, művészettörténetbe, mindenbe az
első fél évig, hogy ne kelljen
vizsgázni. Nem is vizsgázott
soha semmiből, magától értetődő, hogy egyenes útja volt a
baloldali politikába. (Nála többre csak az általános iskola elvégzéséig jutó Martin Schulz
jutott.)
Szóval Faymann nem vizsgázott soha semmiből, taxisként melózott, aztán, mikor
kancellár lett, azért beleírta az
életrajzába a bécsi jogtudományi tanulmányokat, ami végül
is jogos, én is voltam már az
Akadémián, úgyhogy legközelebb beleírom az önéletrajzomba, hogy akadémikus vagyok.
De térjünk vissza Faymannhoz!
Nevezett debil, csöndesen
taxizgatott, aztán felfigyelt rá a
PÁRT, így lett már 1981-ben a
Fiatal Szocialisták Bécsi Egyesületének tartományi elnöke (az
ő képzettsége volt a legjobb),
és második legnagyobb politikai teljesítménye az volt, hogy
1983-ban részt vett az „AntiPápa Fesztiválon”, így tiltakozott II. János Pál pápa ausztriai
látogatása ellen. Igazán gusztusos lépés volt ez 1983-ban,
amikor végre egy „falon túlról”
származó püspök, Krakkó püspöke foglalta el Szent Péter

trónusát, akit maga a KGB
akart eltenni láb alól a Szürke
Farkasok és a bolgár titkosszolgálat segítségével – Dobrev
elvtárs tudna erről mesélni –
remek időzítés volt akkor egy
lengyel pápa ellen tiltakozni, de
hát, mire is számíthat az ember
egy osztrák kommunistától?
Mondom, ez volt Faymann
második legnagyobb politikai
húzása, – de akkor mi volt az
első? Hát ez a mondat: „Mi
nem kerítést építünk, hanem
kaput oldalszárnyakkal!”. Emlékszik még erre, kancellár úr?
Ezt mondta a maga elődje,
azok után, hogy kifejtette, neki
a magyar határkerítésről a „30-as
évek Németországa jut eszébe”. Aztán elkezdett ő is kerítést húzni a határra, és azt elnevezte kapunak oldalszárnyakkal.
Többen gondoltuk, hogy
ennél nincsen lejjebb.
Szerintem ön is ezt gondolta.
És aztán mi itt, Magyarországon önbe helyeztük a bizalmunkat. Mondtuk, a büdös
bunkó taxisofőr után, az oldalszárnyas kapu után itt van ez a
fiatal, megnyerő pali, 27 évesen már külügyminiszter, igaz,
ő is ugyanarra a Bécsi Egyetemre iratkozott be, mint a hülye Faymann, és ő sem végezte
el, de hát mit csináljunk, úgy
látszik, arrafelé ez a belépő a
politikába. De mégis csak fiatal, megnyerő, tehetséges, és
ami a legfontosabb, nem komcsi. Sőt, ami még ennél is
fontosabb: ugyanazt képviseli a

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás
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• Bérfőzés

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l
Nálam az 50-60 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 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Sebastian Kurz és Orbán Viktor. A magyar miniszerelnök arcáról mintha már le lehetne olvasni, hogy csalódnia kell majd az
osztrák kancellárban.

legfontosabb európai témában,
a migrációban, mint mi!
És azt is tudtuk, hogy a fiatal Kurz külügyminiszter kiváló, baráti viszonyban van a
szintúgy fiatal magyar külügyminiszterrel.
Aztán jött a kampány
Ausztriában, és a Néppárt elnöke, ön, Kurz úr, minimum tíz
alkalommal hívta a magyar
külügyminisztert, és kért segítséget, tanácsot kampány ügyekben, és soha, egyetlen egyszer
sem utasították el önt. (Ezt
most majd le fogja tagadni, de
ez nem számít, Kurz úr, hiszen
az igazságot mindketten ismerjük. És a becstelenséget is. De
erről majd később.) Majd kancellár lett önből, és mi újfent
örültünk.
És aztán ön, minden előjel
nélkül, egy nappal a „vita” előtt
bejelentette, hogy pártja megszavazza a Magyarországot
elítélő Sargentini jelentést,
mindennel egyetért, stb., stb.
Rendben van, kancellár úr.
Tegyenek így. Most ismétlem
meg: immár ismerjük mindketten a becstelenséget is, amit
újabban Kurznak (is) hívnak.
Mi pedig ismét gazdagabbak
lettünk egy tapasztalattal: Soha
ne bízz az osztrákban!
Persze, már Zrínyink is erre
figyelmeztetett bennünket, csak
az a baj, hogy mibennünk úgy
látszik örök és elpusztíthatatlan
a naivitás. Az önsorsrontásig
menő naivitás.
Ajánlom önnek tanulmányozásra a vasvári béke történetét. Nyilván van önöknek ar-

ról is egy osztrák történelemmagyarázata, hogy ne lenne,
hiszen „te csak házasodjál, boldog Ausztria!”, igaz, kancellár
úr? A házasságot pedig manapság már úgy is felfoghatjuk,
hogy ön lefeküdt valaki(k)nek,
valamiért, mert mégis csak első
a vélt vagy valós érdek, a barátság és a becsület pedig ráér.
Nem baj, kancellár úr. Mi
értjük ezt, van elég tapasztalatunk erről is, önökről is. Ön
pedig még fiatal, nyilván fényes jövő előtt áll. Mondhatjuk
nyugodt szívvel önnek azt, amit
Leonidász mondott az áruló és
becstelen Ephialtésznak: „Te
ott, Ephialtész, élj örökké!”.
Ezt üzenjük önnek innen,
Magyarországról. S talán még
annyit: ön semmiben sem különbözik az elődjétől. Sőt,
rosszabb nála. Faymann hülye
volt és kommunista, de legalább nem akart másnak látszani. Ön ebben különbözik tőle.
És ez nem az ön javára billenti
a mérleg nyelvét.
Éljen Zrínyi Miklós, éljenek
a Nádasdyak, a Frangepánok,
éljen Petőfi és az aradi tizenhárom, éljen a magyar szabadság,
éljen a haza!
Ön pedig igyon egy kávét a
Havelkánál, kancellár úr, és
kezdje el a feldolgozás nehéz
és fáradtságos munkáját. Nem
aggódok, majd megoldja. És
magyarázatot is fog találni.
Ezekről a magyarázatokról
szól a maga hazájának egész
históriája.
Forrás:
Bayer Zsolt - badog.blog
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Betlehem Dávid világbajnoki bronzérme
Az egerszegi úszó nagy bravúrja

Mester és tanítványa.

A FINA kiváló szervezésében 2018. szeptember 6-9 között Eilatban (Izrael) megrendezett nyíltvízi junior világbajnokságon a Zalaegerszegi Úszó
Klub sportolója, Betlehem Dávid a magyar úszóválogatott
tagjaként, Horváth Csaba edzővel együtt vett részt. A 38
ország több mint 200 ifjúsági
versenyzőjét felvonultató mezőnyben
Betlehem
Dávid
(2003) élete 4. nyíltvízi versenye előtt izgulhatott. A 14-15
évesek mezőnyében 5000 méteren állt rajthoz Dávid. Figyelembe véve az egy hónappal
korábbi jó EB szereplését,
ismét kiváló eredményt várt
tőle edzője, és a válogatott is.
A tengeri pálya nem lett
volna ismeretlen Dávidnak, ha
már korábban is versenyzett
volna itt, Eilatban ugyanis hasonlóan építik ki a nyíltvízi pá-

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001
Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselők
továbbképzése
TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

lyákat. Ezúttal is 4 bólyás,
hozzávetőleg téglalap alakú
pályán kellett megtenniük az
5000 métert kitevő 3 kört. 33an rajtoltak egyszerre! Tömegjelenet a vízben, s Dávid sajnos
a csoport végére szorult. Két

körön keresztül küzdött magával és a többiekkel, hogy valahogy előbbre tudjon kerülni. Az
előre megbeszélt taktika dugába dőlt, más megoldást kellett
választani, ami a tengerben
úszva, adrenalinnal az egekben
persze nem is annyira egyszerű! A harmadik körben aztán
Dávid mindent egy lapra tett
fel, az utolsó 1000 méter
hosszú egyenesénél szélről kerülve majdnem mindenkit leelőzött, két orosz versenyző
tudott csak kifogni rajta. A 3.
helyen csapott a célba, szinte
egyszerre a két elsővel, mindössze 2,7 másodperccel lemaradva. Ideje 58:56,5. Óriási
hajrát vágott ki, így sikerült
elcsípnie a dobogót!
Az edzők és a szülők öröme
is határtalan volt, hiszen a verseny nyitószámán rögtön érmes
helyezés született. Dávid saját
magának is szép születésnapi
ajándékkal rukkolt ki, hiszen két
nappal korábban volt a 15. szü-

Az akció a megjelenéstől október 15-ig, illetve a készlet erejéig érvényes!

2018. szeptember 20.
letésnapja, amit természetesen
akkor nem tudtak megünnepelni.
Most azonban minden együtt
volt ahhoz, hogy végre egy
tortát is meg lehessen kóstolni.
Horváth Csaba szokásához
híven visszafogottan nyilatkozott:
– Nagyon örülünk ennek a
megérdemelten megszerzett 3.
helyezésnek. Sokat dolgoztunk
az idén, és ha év elején valaki
azt mondja, hogy ez lesz az
eredmény, kiegyeztem volna
vele. Másrészt viszont hiányzik
a versenyrutin, hogy a nyílt
vízen való versenyzéshez elengedhetetlen taktikát is gyakorolni tudjuk. Ez a jövő feladata.
Horváth Csaba elmondta
még, hogy Dávid eredménye
azért is fontos, mert noha a 25
éve működő ZÚK-nál mindig
voltak országos bajnokok és
helyezettek, sőt két olimpikonnal is büszkélkedhet a klub, ez
az eredmény jelen időben motiválja az úszókat, és a versenyezni vágyókat. Élő, kézzelfogható
példa arra, hogy a zalai körülmények is alkalmasak arra, hogy
kellő szorgalommal és elszántsággal világversenyen is egy országot lehessen képviselni és
eredményeket sikerüljön elérni.
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Hinta, palinta, erős ám a bunkócska…
Miközben Zalaegerszeg Önkormányzata egyre többet költ a
játszóterek bővítésére, szépítésére, újak létesítésére, a vandálok
sem tétlenkednek.
Most éppen a Május 1. ligetben rendeztek „erődemonstrációt”,
az itt található hintát törték ketté.
Ezeknek a rendkívül erős „embereknek” egyébként hasznát is
vehetné a város. Energiájukat jól levezethetné egy olyan rendelet
megalkotása, amely kötelezné őket legalább akkora értékű közmunka végzésre, mint amekkora kárt okoztak. A sárga, megkülönböztető mellényen pedig – mostani erőbajnokaink esetében –
ott viríthatna a felirat: Én törtem össze a hintát a Május 1.
ligetben.
Persze megfontolandó az ötlet, mert elképzelhető, hogy a
serény emberjogi civil szervezetek tagjai egészen Brüsszelig szaladnának panaszukkal.
E.E.

ÚJ SZAKMA, MAGABIZTOSABB JÖVÕ!
INGYENES OKJ-S KÉPZÉSEK ÁLLÁSKERESÕKNEK,
keresetpótló juttatással!
• textiltermék-összeállító
• gyermek- és ifjúsági felügyelõ
• tisztítás-technológiai szakmunkás
• szállodai szobaasszony
• vendéglátó eladó
• számviteli ügyintézõ

Irányt mutatunk: WWW.PAKTUMPORTAL.HU
Kik és milyen feltételekkel vehetnek részt a képzéseken?
Zalaegerszegi állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkezõ, a program célcsoportjába
tartozó személyek álláskeresõként történõ regisztrációt követõen.
A képzések ingyenesek, a képzés idõtartama alatt havi bruttó 81.000 Ft keresetpótló juttatás jár.
Amennyiben a képzés helyszíne és a lakóhely közötti távolság több, mint 2 km, útiköltség
támogatást biztosítunk.
Töltse ki Adatfelvételi ûrlapunkat a www.paktumportal.hu oldalon az Álláskeresõknek
menüpont alatt - kötelezettségek nélkül - és munkatársaink felveszik Önnel a kapcsolatot.
Vagy érdeklõdjön személyesen munkatársainknál:
Kontakt Nonprofit Kft.
Zalaegerszegi Fejlesztési Iroda
8900 Zalaegerszeg, Deák F tér 3-5. B fsz. 1.
tel: 92/707-621
e-mail: iroda@paktumportal.hu

Ügyfélfogadás: hétfõ-csütörtök: 8.00-16.00
péntek: 8.00-14.00
További információk: www.paktumportal.hu
Kövesse Facebook oldalunkat:
www.facebook.com/zalaegerszegifoglalkoztatasipaktum
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2018. november 2-án (péntek), 17 órakor
„CSILLAGOK, CSILLAGOK, SZÉPEN
RAGYOGJATOK”
Közös emlékezés - a mindenkori hatalmaskodók
áldozataira és szeretett példaképeinkre.
Helyszín: Nagy-Magyarország Emlékmű,
Nagykanizsa, Eötvös tér
2018. november 16-án (péntek) 18 órakor
A VÍZÖZÖN ELŐTTI NÉPEK
TAGOZÓDÁSA ÉS MŰVELTSÉGE
Marton Veronika sumérológus vetítettképes előadása
2018. december 7-én (péntek),18 órakor
A SZAKRÁLIS IKERSÉG ÜZENETEI
Dr. Burucs Zoltán egyetemi tanár vetítettképes előadása
2018. december 14-én (péntek), 18 órakor
„NEM MÚLÓ SZENT ÖSSZHANG”
100 éve született - Alekszander Iszajevics Szolzsenyicin,
1918. december 11-én.
2018. december 21-én (péntek), 18 órakor
CSABA KIRÁLYFI A CSILLAGÖSVÉNYEN
Őstörténetünk az égbolton:Nyilas csillagkép - ORION II.
Látogatás a Canis Minor csillagvizsgálóba, Becsehelyre.
2019. január 18-án (péntek), 18 órakor
KÖSZÖNTJÜK A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT!
SZKÍTÁKTÓL A KÁRPÁT HAZÁIG
Dr. Aradi Éva bölcsész - tanár, kutató-történész
vetítettképes előadása
PAJZSRA EMELÉS! - A Magyar Műveltség Díjak átadása.
2019. február 15-én (péntek),18 órakor
A MAI MAGYAR ÉS A MAI EURÓPAI
TÖRTÉNETÍRÁS VÁLSÁGA
Dr. Kocsis István író, kutató-történész vetítettképes előadása

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívjuk Önt, kedves családját és ismerőseit
a szabadegyetem előadásaira.

2018/2019
Magyar Műveltség Kincsestára Szabadegyetem
Szellemi Tanácsadó Testülete
A szabadegyetem előadásai ingyenesen látogathatóak!
Az előadások helye:
Halis István Városi Könyvtár
8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 4.
MAGYAR MŰVELTSÉG KINCSESTÁRA
SZABADEGYETEM
2018. szeptember 21-én (péntek) 18 órakor
A szabadegyetem baráti közössége koszorút és virágokat
helyez el a Nagy-Magyarország-Emlékműnél.
ÜDVTÖRTÉNET MAGYARUL II.
Pap Gábor művészettörténész vetítettképes előadása
2018. október 12-én (péntek) 18 órakor
IM-ÍGYEN SZÓL A ZARATHUSZTRA
Szántai Lajos művelődéskutató vetítettképes előadása

2019. március 22-én (péntek) 18 órakor
„A SORSSAL NEM LEHET TRÉFÁLNI”
Csontváry Kosztka Tivadar íráselemzése
W. Barna Erika pszichológus - grafológusvetítettképes előadása
2019. április 19-én (péntek) 18 órakor
SZKÍTÁK - HUNOK - MAGYAROK
Dr. Obrusánszky Borbála kutató-történész vetítettképes előadása
2019. május 17-én (péntek) 18 órakor
„Hozzon is ajándékot, meg nem is!” - Mátyás király
MAGYARSÁGISMERET
Az is-is élettörvény újkori tudatosítása
Hintalan László János vetítettképes előadása
2019. június 4-én (kedd), 16.30 órakor
Politikai pártoktól független civil megemlékezés!
TRIANON MEGEMLÉKEZÉS
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Rétvári Bence Zalaszabaron összegzett
4,4 milliárd forint a gyermekek táboroztatására
Mintegy 4,4 milliárd forintot fordít idén a kormányzat
gyerekek táboroztatására, aminek köszönhetően eddig is
százezrek vehettek részt a nyári
vagy évközi programokon –
közölte az Emberi Erőforrások
Minisztériumának parlamenti
államtitkára Zala megyében, a
zalaszabari Gyógyító Szent Erzsébet-táborban.
Rétvári Bence kifejtette: az
Erzsébet-táborok elsősorban a
Balaton partján és nagyobbrészt a nyári szünetben várják a
gyerekeket. Különleges a két
gyógyító tábor, Tihanyban és
Zalaszabarban. Ez utóbbi helyszínen – ahol betegségből gyógyuló vagy betegséggel élő
gyerekek üdülhetnek – a tavalyi 700 után idén 13 turnusban
csaknem 900 gyereknek biztosítanak maradandó élményt és
kikapcsolódást.
A Szabadics házaspár által
megálmodott és működtetett
zalaszabari Holnapocska Tábor
és a tihanyi gyógyító tábor idén
összesen mintegy ezer gyereket
fogadott és fogad még a következő hetekben.

Több egészségügyi és szociális intézménnyel együttműködésben érkeztek ide daganatos, diabéteszes, szívbeteg, étkezési zavarral élő, koraszülött,
lelki sérült, hallás-, illetve égési
sérült, továbbá más betegséggel
élő vagy azokból gyógyuló
gyerekek. Önkéntes segítők teszik emlékezetessé a táborozás
napjait, amelyet 24 órás orvosi
és ápolói felügyelet mellett
töltenek a gyerekek.
„Minden ilyen turnus töltekezés a fiataloknak, ami erőt ad
a betegségekkel való küzdelemben” – fogalmazott az államtitkár. Hozzátette, hogy
ezekben a táborokban számos
kikapcsolódási lehetőséget biztosítanak, a táborozók részt
vehetnek erdei túrákon, biciklitúrákon, élményfürdőzésen,
játszhatnak a zalaszabari kalandparkban, de meglátogatták
őket focisták, és rendvédelmi
dolgozók bemutatót is tartottak
számukra.
„Pénzben nem kifejezhető
egy ilyen táborbeli törődés,
élmény”, amelyben Zalaszabarban több száz, országosan pe-

Biztos, ami biztos

MTI Fotó: Varga György
Rétvári Bence a zalaszabari Gyógyító Szent Erzsébet-táborban.

dig több százezer gyerek részesülhet – foglalta össze Rétvári
Bence.
Az Erzsébet-táborokról szóló írásos összegzés szerint
ezekben 2016-ban csaknem 90
ezren töltötték az idejüket, tavaly ez a szám meghaladta a
100 ezret, idén év végéig pedig
több mint 126 ezer táborozót
fogadnak.
A zánkai és a fonyódligeti
Erzsébet-tábornak tavasszal több
mint tízezer résztvevője volt,
ősszel pedig még nyolcezren

táborozhatnak Zánkán kétéjszakás osztálykirándulások keretében. Ugyanezen a két helyszínen tavaly 26 ezer, idén pedig több mint 30 ezer táborozó
tartózkodott egy-egy hetet a nyári szünetben, 2500-an közülük
határon túli diákok voltak.
Zánkán ebben az évben tíz
turnusban összesen ezer család
üdülhetett, de az ország 500
településén mintegy 60 ezer
gyermeknek vakációs napközi
elfoglaltságot is biztosítottak.
(Forrás: MTI)

Zalaegerszegi tudósítókat keresünk!
Zalaegerszegről, vagy közvetlen közeléből
keresünk tudósítókat lapjainkhoz!
Gépkocsihasználat, fotózás, számítástechnikai
alapismeretek szükségesek.
Olyanok jelentkezését várjuk, akik hétköznapokon
nap közben és hétvégéken is tudnak
feladatot vállalni!
Jelentkezés: zalataj@zelkanet.hu
zalatajkiado@gmail.com
tel.:30/378-4465

A felvétel Zalaegerszeg belvárosában készült.

Újfajta gyermeksétáltatási
módi van terjedőben. Vannak,
akik úgy vélik, hogy praktikus
megoldásról van szó, különösen akkor, ha az anyának még a
kocsiban ülő kistestvérre is
ügyelnie kell.
A megoldás önkéntelenül is
ajánlja magát: az anya tolja a
kocsit, amihez a képen is látható módon „rögzítve” van a

nagyobbik testvér. Elkerülve
azt a veszélyhelyzetet, hogy az
útra szaladjon.
E módszer bizonyára eltérő
reakciókat vált ki. A szokatlan
„köldökzsinórnak” és karperecnek nyilván vannak ellenzői és
akadnak olyanok is, akik célszerű megoldásnak tartják.
Szemlélet
kérdése
az
egész…

Lapunk
legközelebbi
nyomtatott
száma

2018

2018. október 18-án
jelenik meg.

A Zalatáj friss hírei
naponta olvashatók honlapunkon:

www.zalatajkiado.hu
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Kiadó-fõszerkesztõ:
Ekler Elemér
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A ZTE név még mindig márka
A fő támogatók közé került a ZÁÉV Zrt.

Fotó: ZTE FC honlapja

zori szerződést. Már a bajnoki
szezon előtt szóba került a
ZÁÉV nagyobb szerepvállalása, de most jött el az idő.
Örömmel sorakoztak fel a klub
mögé, amelynek célja visszajutni az NB I-be. Szeretnének
hozzájárulni ahhoz, hogy a tervek valósággá váljanak.
Vigh László, a térség országgyűlési képviselője felelevenítette az első NB I-es mérkőzésének élményét a ZTE stadionban. Az akkori több ezres
tömeg kiváló hangulatot teremtett. A ZÁÉV-vel kötött
szponzorációt nemcsak az első
csapat élvezi, hanem az után-

két régi érték találkozott egymással. A ZÁÉV Zrt. a megye
meghatározó cége. Az építőipari cég, amikor külföldön és
másfelé dolgozik az országban,
a várost is jól reklámozza. Egy
felmérést említve elmondta,
hogy Zalaegerszeg említése
kapcsán az emberek döntő
többségének még mindig a
ZTE ugrik be. A ZTE név még
mindig márka. A város, a többségi tulajdonos mindent megtesz azért, hogy minél több
szponzor kerüljön a ZTE mellé.
Bizakodik, hogy az idény végén a ZTE visszajuthat az első
osztályba.

Balról Vigh László, Végh Gábor, Peresztegi Imre és Balaicz
Zoltán.

Sajtótájékoztatón jelentették be, hogy Zalaegerszeg híres
építőipari vállalkozása, a ZÁÉV
Zrt. belép a ZTE labdarúgócsapatát támogató fő szponzorok sorába.
Végh Gábor, a ZTE FC
többségi tulajdonosa elmondta,
hogy az építőipari részvénytársaság eddig is támogatta a
csapatot. Az összeg az újabb
szponzori szerződés megkötésével jelentősen emelkedik.
Hangsúlyozta, hogy évről évre
folyik a stabil gazdasági háttér
kialakítása, a ZÁÉV-vel kötött
szerződéssel tovább szilárdult a
ZTE FC anyagi helyzete. A cég
szponzorációjának eredményeként az idei szezonban biztos
anyagi lábakon áll a ZTE FC.
Reméli, hogy a ZÁÉV példája
ragadós lesz, és több tehetős
szponzor ál a labdarúgók mögé.
Peresztegi Imre, a ZÁÉV
Zrt. vezérigazgatója hangsú-

A bajnoki szünet után új
edző, a Nagy Tamást váltó
Dobos Barna irányításával
folytatta a pontvadászatot a
ZTE FC. A kék-fehérek kétszeri vezetés után 2-2-es
döntetlent értek el az elmúlt
szezonban még élvonalban
szereplő Balmazújváros ellen hazai pályán.
Nyolc forduló után az élcsoport nagyon szoros. A
ZTE jelenleg negyedik, két
ponttal van lemaradva az
éllovas Békéscsaba, eggyel a
második Soroksár mögött, s
azonos ponttal rendelkezik,
mint a harmadik Gyirmót.
lyozta: a cégnek a filozófiájában mindig benne volt a sport,
és más területek támogatása is.
Elsőként a ZTE ZÁÉV női
Szuper Ligás tekecsapatával
kötöttek névhasználói szpon-

Fotó: Zalatáj
Sajnos nem sikerült három pontot szerezni a Balmazújváros
ellen.

pótlás is. Vesszőparipája a megfelelő szintű utánpótlásnevelés.
A város vezetésével és a szponzorokkal karöltve céljuk, hogy az
NB I - be sikerüljön a feljutás.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere elmondta:

A sajtótájékoztató végén
Végh Gábor, a ZTE FC többségi tulajdonosa és Peresztegi
Imre, a ZÁÉV Zrt. vezérigazgatója aláírta a szponzorációs
szerződést.
b.i.

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!
Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
Nyitva tartás: h-p.: 8 -16 • sz.: 9 -12
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