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Ahol megszületett a Világ Világossága
A bölcsek elindultak, s a
csillag, amit láttak föltűnni,
előttük ment, mígnem megállt
egy hely fölött. Bementek a
barlangistállóba, s ott találták a
gyermeket anyjával, Máriával,
és leborulva imádták őt. Kincsesládáikat kinyitották, aranyat, tömjént és mirhát ajándékoztak a gyermeknek.
Éjszaka intést kaptak álmukban. Az angyal tudomásukra hozta Heródes gonosz szándékát, ezért nem mentek vissza
Rajz: Farkas László

Áldott, békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!
Miután a betlehemi éjszakában őrködő csordapásztoroknak megjelent az Úr angyala,
s hírül adta nekik a megváltó
születését, hamarosan bölcsek
érkeztek Jeruzsálembe, Heródes királyhoz.
– Hol van a zsidók királya,
aki megszületett? Mert láttuk a
csillagát feltűnni, és eljöttünk,
hogy imádjuk őt.
A bölcsek szavára nagy
nyugtalanság fogta el Heródest, és egész Jeruzsálemet. A
király összehívatta mind a főpapokat és írástudókat, s kérdezte tőlük:

– Hol kell megszületnie
Krisztusnak?
Azok pedig azt mondták
neki:
– A júdeai Betlehemben,
mert így írta meg a próféta.
Heródes magához hívatta a
napkeleti bölcseket, hogy megtudja tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd azt mondta
nekik:
– Menjenek el Betlehemben, tudjatok meg mindent a
gyermekről, s ha megtaláljátok,
adjátok mindjárt tudtomra,
hogy én is elmenjek, és imádjam őt.

Jeruzsálembe, más úton tértek
vissza hazájukba.
Máté evangélista így örökítette meg a napkeleti bölcsek
bibliai történetét. A csillag
megállt a hely fölött… Karácsonykor kövessük mi is a
szívünkben feltűnő csillagot!
Induljunk el az úton a hely
felé, ahol megszületett a Világ
Világossága; tegyük le szeretet-ajándékainkat Kisjézus jászla elé.
f.l.

A Zalatáj Kiadó lapjaiban
hirdető vállalkozások,
intézmények, szervezetek,
magánszemélyek
nagyon jó egészséget,
békés ünnepeket és
sikeres 2021-es esztendőt
kívánnak
az újságok olvasóinak!

www.zalatajkiado.hu
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Jó ütemben épül az új uszoda, tanuszoda és városi strand
Zalaegerszeg folyamatosan gazdagodik
A Modern Városok Program keretében a megadott határidőknek megfelelően épül
Zalaegerszeg új fedett uszodája, tanuszodája és városi strandja 9,5 milliárd forintos beruházás keretében. A létesítményben helyet kap egy 10 pályás,
25×50 méteres medence, egy
10×16 méteres tanmedence,
260 fős lelátó, szauna részleg,
16×25 méteres kültéri medence
a strandolóknak, kültéri vizes
játszótér, 70 férőhelyes és 2 autóbusznak is helyet adó parkoló.
Az elmúlt hetekben elkezdték az épület homlokzatépítési
munkáit. A kék szín több árnyalatában pompázó szendvicspaneleket speciálisan erre
az épületre tervezték. A Göcseji
út felől folytatódott a függönyfal vázszerkezetének szerelése,
az épületen belül pedig a villamos és gépész szakemberek
dolgoznak. A tető szigetelése
majdnem teljesen elkészül az
év végére.
A Modern Városok Program keretében a következő fejlesztések zajlanak a megyeszékhelyen:
– Épül az M76-os kétszer
kétsávos gyorsforgalmi út Zalaegerszeg és az M7-es autópálya között 170 milliárd forintos beruházással, két szakasz
már el is készült.
– Tervezési szakaszban van
az M76-os kétszer kétsávos
gyorsforgalmi út leendő nyomvonala Zalaegerszeg és Körmend között.

Fotó: Facebook
Már most is impozáns látványt nyújt az épülő uszoda.

– Épül az új uszoda, tanuszoda és városi strand 9,5
milliárdos beruházással.
– Épül az Alsóerdei Sportés Szabadidő Központ 5,2
milliárdos ráfordítással.
– Jó ütemben halad a közel
13 milliárdos városrehabilitációs programelem: elkészült a
plébánia épületének felújítása,
elkészült a Kvártélyház és a
Levéltár épületének felújítása,
elkészült a botfai Erdődy-Hüvös Kastély felújítása, zajlik a
Mária Magdolna Plébániatemplom felújítása és az új
orgona beszerzése, a Göcseji
Múzeum felújítása, az új múzeumi szárny építése, a Göcseji úti temetőben az új ravatalozó építése, hamarosan pe-

dig elkezdődik a volt Kiszöv
székház felújítása, a volt tiszti
klub felújítása és a mérlegház
újbóli felépítése.
– Befejezéséhez közeledik a
Mindszenty iskola területén az
új tornacsarnok és a vívóterem
3,3 milliárdos beruházással.
– Elkészült az egyetemen
az Innovációs és Tudásközpont
1 milliárdos projekt keretében.
– A Göcseji Falumúzeum
felújítási munkálatai is haladnak, az állami részre pedig
közbeszerzést írtak ki.
– Elkezdődött a kézműves
termékek helyi piacának építése (718 milliós beruházás).
– 2021 elejére elkészül a
duális szakképző központ (646
milliós fejlesztés).

– Elkészült az Art Mozi,
valamint a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem belső
felújítása.
– Épül a Dózsa iskola új
tornacsarnoka (1,25 milliárdos
projekt).
– Megújul az Ostoros Károly Munkacsarnok (550 millió forintos ráfordítással).
– Elkezdődött a Kovács
Károly Városépítő Program
keretén belül a 2024-ig tartó,
közel 15 milliárdos út és
járdafelújítási program előkészítése.
– Készülnek az új multifunkciós sport és rendezvénycsarnok tervei.
– Készülnek a Hevesi Sándor Színház felújítási tervei.

Eladó telkek Egerszegen

Fotó: Zalatáj
Befejezéséhez közeledik a Mindszenty iskola területén az új
tornacsarnok és a vívóterem építése.

Zalaegerszeg páterdombi területén
két egymás melletti földterület
(1945 m2 és 1418 m2) eladó.
A két telek közvetlenül a belterület
mellett található.
Érdeklődni lehet: 30/378-4465
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A fegyelmezettségre, a szabályok betartására nagy szükség van
A Zala Megyei Kormányhivatal tájékoztatója
A koronavírus-járvány terjedése erőteljes növekedésnek
indult az elmúlt időszakban.
Az állampolgárok fegyelmezettségére, a szabályok maradéktalan betartására továbbra
is nagy szükség van, hiszen
csak mindannyiunk személyes
felelősségvállalásával juthatunk túl ezen az embert próbáló időszakon is.
A Zala Megyei Kormányhivatal minden erejével azon
dolgozik, hogy a kormány által
hozott intézkedéseket a veszélyhelyzet elhárítása, valamint a megyében élő emberek
védelme érdekében hatékonyan tudja érvényesíteni.
Az esetszámok emelkedésével párhuzamosan a védekezésben érintett szervek, így a
kormányhivatal feladatai is
jelentős mértékben megnövekedtek.
A kormány újabb védelmi
intézkedései értelmében az iskolák, óvodák, bölcsődék nevelési, oktatási tevékenységet
végző dolgozóit koronavírus
kimutatására alkalmas antigén
gyorsteszttel tesztelik, az Operatív Törzs által meghatározott
ütemezéssel. Az ingyenes és
önkéntes tesztelés célja, hogy
az intézményekben megelőzzék a járvány terjedését és
azok biztonságosan működhessenek.
A kormány által meghirdetett országos, célzott csoportos
tesztelés Zala megyében november 23-án vette kezdetét.

A vizsgálati körbe bevont
dolgozók tesztelésének szervezését a Zala Megyei Kormányhivatal végzi, biztosítva a mintavételt végző orvos-, és
egészségtudományi egyetemi
hallgatók számára a személyi
védőeszközöket, a szállást és
az ellátást, valamint a tesztek,
az adminisztrátor személyek,
és a szükséges gépjárművek
rendelkezésre állását.
A kormány a szociális és
egészségügyi intézmények dolgozóit is teszteli, ott saját
erőforrással végzik a vizsgálatokat, az ehhez szükséges
teszteket azonban ebben az
esetben is a kormányhivatal
közreműködésével juttatja el a
kormány az érintett szervezeteknek.
A Zala Megyei Kormányhivatal tehát aktívan működik
közre a védőeszközök, fertőtlenítőszerek kiosztásában, valamint a készletek biztosításában is, az érintett intézmények
biztonsága érdekében.
A járvány elleni védekezés
segítése érdekében egy Magyarországon élő kínai üzletember, a kínai Chi Fu pénzügyi csoport tulajdonosa a
Külgazdasági és Külügyminisztérium közvetítésével nagy
mennyiségű felnőtt és gyermek méretű sebészeti maszkot
tartalmazó adományt juttatott
el a kormányhivatalok részére.
A felajánlásnak köszönhetően dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott november 24-én a

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott dr. Brünner Szilveszter főigazgatóval, miközben látogatást tesz a Kanizsai Dorottya
Kórházban.

A Nagykanizsai Járási Hivatal vezetője, dr. Józsa Zsanett veszi
át a védőmaszkokat dr. Sifter Rózsa kormánymegbízottól.

Zalaegerszegi és Nagykanizsai
Tankerületi Központban tett
látogatása során tankerületenként 16.500 darab gyermekeknek készült maszkot adott
át az intézmények igazgatóinak. A felnőtt méretű maszkokat pedig – a dolgozók és
ezáltal az ügyfelek egészségének megőrzése érdekében –
a kormánytisztviselőkhöz jutatták el.
A Kanizsai Dorottya Kórházban a kormánymegbízott
szintén személyesen győződött
meg az intézményben ápoltak
ellátásáról, a dolgozók munkakörülményeiről, az egészségügyi intézmény koronavírus-járvánnyal kapcsolatos tevékenységéről.
A vírus terjedésének, valamint a személyes kontaktusok
számának csökkentése érdekében a kormányablakok és okmányirodák kizárólag előzetes
időpontfoglalás alapján látogathatók. Időpontfoglalásra az
idopontfoglalo.kh.gov.hu oldalon, a megújult magyarorszag.hu oldalon, illetve az ingyenesen hívható 1818-as telefonszámon van lehetőség. A
többi kormányhivatali ügyfélszolgálaton telefonos, illetve
e-mailben történő időpontfoglalás alapján történik az ügyintézés, az elérhetőségek megtalálhatóak a kormányhivatal.hu oldalon.

Az elkészült okmányok
személyes átvételére 2020. november 11-ét követően nincs
lehetőség, azokat postai úton,
levélküldemény
formájában
kézbesíti a kormányhivatal.
A lejárt okmányok meghosszabbítására vonatkozóan
fontos tudnivaló, hogy a november 4. után lejáró igazolványok a jelenlegi veszélyhelyzet megszűnését követő 60
napig még használhatók maradnak. Ugyanez vonatkozik
azokra az okmányokra is, amelyek a tavaszi veszélyhelyzet
idején, március 11. és július 3.
között jártak le, de akkor
meghosszabbította a kormány
az érvényességüket.
A rendelet ugyanakkor
nem vonatkozik a július 3. és
november 4. között lejárt okmányokra, így azokat meg kell
hosszabbítani.
A korlátozó intézkedések
és az esti kijárási tilalom bevezetése óta eltelt időszak tapasztalata azt mutatja, hogy az
emberek megértették: a járvány elleni küzdelemhez mindenkire szükség van. Köszönet
jár mindazoknak, akik betartják a szabályokat, és különösen azoknak, akik a kórházakban, az egészségügyben,
valamint a kormányhivatal védekezésben érintett szakterületein megfeszített munkával értünk dolgoznak.

A cikk a Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával jelenik meg.
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* Múltidézés Flam rajzaival

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

Viszonyok

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

– Kenheted a zsíroskenyeret, asszony! A sztárok is most
kezdik a vacsorát a tévében.
(2008.08.21.)

Lecsúszás

• 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

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
– Bernáthegyi helyett most tacskót tartunk. Tizedéből kijön
a kajapénze.
(2008.09.04.)

Hetedíziglen

TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

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

www.zalatajkiado.hu

Gyurcsány újra nekigyürkőzik.

(2008.09.04.)

* 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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Válási ajánlat
Kedves magyar liberálisok,
baloldaliak, szocialisták, kommunisták, zöldek, gyurcsányisták!
Próbáltuk működtetni ezt a
dolgot a rendszerváltás óta a
gyerekek kedvéért, de az elmúlt 4-5 év történései ráébresztettek: válni akarok!
Igyekeztünk elviselni egymást a jövő generációinak
érdekében, de sajnálattal kell
belátnom, a kapcsolatunk immáron a végére ért. Kettőnk
fölfogása azt illetően, hogy mi
szolgálná legjobban Magyarország boldogulását soha nem
fog találkozni, úgyhogy váljunk el barátságban. Egymásra

Budapest
Karácsonya
Milyen lesz a főváros karácsonya? Mi kerül Karácsony Gergely fája alá?
Nem sok minden… Már
ami a fejlődést mutatná.
Mert ami épül, az a korábbi
főpolgármester, Tarlós István
időszakában
gyökeredzett
meg, s mostanra érett be.
Karácsony Gergely jelenlegi városvezető valamivel több mint egy évéről
nem sok jó mondható el.
Egy valamiben volt következetes: a tesze-toszaságban.
Egy év alatt a leépülés
volt a jellemző (itt azért volt
egy pozitív eset is azzal,
hogy az öt főpolgármesterhelyettes – akik a szocliberális politikusi panoptikumból lettek leporolva – helyett
már csak négy van).
Autósokat bosszantó sávcsökkentések, felújítások
kezdetének csúszása, botrányos buszbeszerzési tender,
áramlopás, kerületi panamák… Még hosszasan folytathatnánk Karácsonyék „eredménylistáját”.
E.E.

mosolygunk, kezet nyújtunk
egymásnak, ráfogunk mindent
az összeegyezhetetlen ellentétekre, aztán menjen mindenki
a maga útján.
Válásunk általunk javasolt
feltételei:
– Két csoportunk között
osszuk fel az ország földjét
egyenlő arányban.
Ígérem, ennél nehezebb
rész nem lesz, de bízom benne,
hogy meg tudunk egyezni. Ezután már igazán könnyű dolgunk lesz! Képviselőink útján
erőfeszítés nélkül tudjuk feloszlani a javainkat, hisz a két
oldal ízlése oly eltérő!
– Megtarthatjátok az összes
ex-komcsi bírót, a TASZ-t, a
Helsinki Bizottságot, a Nyitott
Társadalom Alapítványt és a
CEU-t.
– Itt hagyjuk nektek az elnyomott sajtót, mely végre fellélegezhet majd: a 444-et, az
indexet, a 24.hu-t, az ATV-t, a
168 órát, a Népszavát. Remélem, hasznotokra válnak majd
akkor is, ha mi már elmentünk
és nem tudnak rólunk írni napi
több száz cikket.
– Miután ti gyűlölitek a
hadseregfejlesztést és a háborút, mi elvinnénk az újjáéledő
honvédséget és a rendőreinket
és a titeket legsötétebb időkre
emlékeztető kerítést.
– Itt hagyjuk nektek a Ligetet, hogy legyen szállása
Koszlidércnek, a csöveseknek
és a szoci majálisnak, de vinnénk belőle a múzeumokat,
amiknek felújítását, építését
úgyis gyűlölitek.

Mi megtartanánk a koronánkat és a zászlónkat...

– Elvinnénk még a csúnya,
ronda Paksi Atomerőművet, illetve a gázvezetékeket, amiken
keresztül a gonosz Putyintól
vesszük a gázt, nektek pedig
maradna a szél, a nap, a víz.
– Mi szeretjük a „rothadó”
kórházainkat, a munkaalapú
társadalmat és a külföldi illetékességű, magyar embereknek munkát adó cégeket, és a
magyar üzletembereket is, akik
sok tízezrünknek adnak munkát, úgyhogy vinnénk őket is.
– Ti pedig tartsátok meg a
segély után ácsingózó „elesetteket”, a hajléktalanokat, a
hippiket, a drogosokat.
– Magunkkal vinnénk a vidék dolgos, szelíd népét, akik
szerintetek mucsai parasztok,
nektek pedig itt hagynánk a
belpesti értelmiséget, akikkel
gyakorolhatjátok a helyesírást
a járdán, hisz azt úgy élvezitek.
– Megtartanánk Tőkés Lászlót és a Bibliát, nektek pedig
itt hagynánk Kálmán Olgát és
a Retek Klubot.
– Nélkülünk végre kedvetekre hancúrozhattok a Tim-

mermansokkal, Junckerekkel,
Macronokkal Brüsszelben, mi
pedig tartani tudjuk magunkat
ahhoz, hogy minden külső
beavatkozástól továbbra is
megvédjük magunkat.
– Mi megtartjuk keresztény
kultúránkat.
– Ti magasztalhatjátok a
multikultit, a sokszínűséget az
n+1 gendert, a politikai korrektséget és Grétát. Az ENSZ
is a tietek lehet.
– Mi megtartjuk a Himnuszt, a Szózatot és a Nélküledet, nálatok pedig szóljon az Örömóda, Koncz és
Conchita!
– Mivel titeket oly nagyon
sért, ezért megtartanánk a történelmünket, a koronánkat és a
zászlónkat. Az EU-s maradhat
nálatok.
Méltányosnak gondoljuk a
felosztást, mi több, abban bízunk semmin nem lesz vita,
hisz semmi olyat nem veszünk
el, ami számotokra érték. Aztán majd meglátjuk, hogy 1520 év múlva ki hiányolja a
másikat.
-zt-

Diagnózis…

Montázs: Zalatáj
Ursula! A páciensek megrögzött füllentők és álhírgyártók. Feltétlenül tartós pszichiátriai kezelésre lesz szükségük!
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Döntött a közgyűlés elnöke
A koronavírus járvány következtében a 478/2020.(XI.3.)
számú Kormány rendelettel
kihirdetett veszélyhelyzetben
képviselő-testületi és bizottsági ülések megtartására nincsen
lehetőség, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó
egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat-és
hatáskörét a közgyűlés elnöke
gyakorolja. A megyei közgyűlés 2020. december 10-ére
összehívott ülésének megtartására ezért nem kerülhetett sor.
A Zala Megyei Közgyűlés
képviselői és nem képviselő
bizottsági tagjai részére az
előterjesztések a Szervezeti és
Működési Szabályzatban foglaltak alapján kerültek megküldésre. Az előterjesztésekkel kapcsolatban a képviselők a közgyűlés elnökének
küldhették meg észrevételeiket, esetleges módosító indítványaikat.
Hét előterjesztés került
összeállításra, amelyek tekintetében a közgyűlés elnöke
meghozta döntését. Összeállításra került az elnöki beszámoló; az elnök módosította az
önkormányzat 2020. évi költségvetését, amelynek főössze-

közgyűlési hatáskörébe helyezett az alapító. Ezt követően
felülvizsgálatra került a Zala
Megyei Önkormányzat középés hosszútávú vagyongazdálkodási terve, majd a 2021. évi
belső ellenőrzési terv jóváhagyására került sor.

A közgyűlés elnöke végül
elfogadta a Zala Megyei Közgyűlés 2021. évi munkatervét,
amely a jövő évben tervezett
ülések idejét és tárgyalandó
napirendi pontjait tartalmazza.
Dr. Pál Attila
elnök

A világ uzsorása
Azt hinné az ember, hogy
az idős kor, az évek múlása
hatással van a lélek fejlődésére, az empátia kiteljesedésére. Általában így van ez,
de nem mindenkinél, például
a világ uzsorásánál, Soros
Györgynél sem.

Miután a magyar-lengyel
fellépés keresztbe tett az
uzsorás tervének, a Project
Syndicate című véleményportálon nem titkolta csalódottságát: „A lehető legrosszabb
kompromisszumot
sikerült
megkötnie Magyarországgal

Dr. Pál Attila

ge 1.067.333e Ft-ra változott,
a legutóbbi módosítás óta
205.650 e Ft-tal emelkedett a
költségvetés főösszege. A közgyűlés két rendeletén néhány
szükséges jogegységesítő, pontosító, de lényegi tartalmi változást nem eredményező módosítás került átvezetésre.
A továbbiakban jóváhagyásra került a Zala Megyei
Területfejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft. két
belső szabályzata, amelyet a
tulajdonosi jogkört gyakorló

Fotó: MTI
Soros lassan többet orbánozik, mint korábban Orbán sorosozott.

Koncertélmény otthon
Raktárkoncert a könnyűzenei ipar támogatására
A szeptember 21-én indult,
közel 200 hazai előadónak fellépési lehetőséget kínáló úgynevezett Raktárkoncert-sorozat népszerűsítésében az összetett kommunikációs megoldásokat biztosító Lounge Group
nyújt szakmai segítséget.
Az ügynökségre azért esett
a választás, mert a hazai rendezvényszervezői és kommunikáció ipar meghatározó szereplőjeként képes a rendelkezésre
álló forrás hatékony felhasználásával a számtalan csatornán elérni és tájékoztatni a közönséget.
A számos ügyfélnél – köztük például a Magyar Telekom,
a Szerencsejáték Zrt., vagy az
MVM Csoport – már bizonyított, nemrégiben az Eventex
Global Awardson is a világ leg-

2020. december 17.

Az EDDA is a fellépők között van.

jobb rendezvényszervezői közé
választott ügynökség nemcsak
a látványvilág és a koncertek
vizuális világának kialakításában, de az elkészülő koncertfelvételek technikai véglegesítésében is szerepet vállal.

A fellépő együttesek rajongói, a koncertek és az előadók
népszerűsítése során a fellépésekhez kapcsolódó tartalmak:
fotók, mozgóképek, információk révén találkozhatnak az ügynökség támogató munkájával.

és Lengyelországgal Angela
Merkel német kancellárnak.”
Valóban rossz kompromisszum ez. Soros György
szempontjából. Nincs újabb
pénzkaszálás, országokat eladósító Soros-uzsora. A pénzügyi kalandor a véleménycikkben erkölcsi felháborodást is emleget. Hogy nem
szakad le az ég!...
A világ uzsorásának magyarországi fullajtárai nehezen térnek magukhoz. Azért
Donáth Anna biztosan „csacsog” majd Vera Jourovával
a jogállamiságról, Hadházy
Ákos tesz egy-két feljelentést,
Dobrev Klára még távolabb
kerül az igazmondástól, születnek majd álhírek és készülnek kamuvideók.
Ettől a pofontól nehezen
tér majd magához a disznósajt-koalíció. De magához tér
majd, s még aljasabb eszközökkel indít támadást.
Érdekes napok ezek. Soros
György lassan többet orbánozik, mint korábban Orbán
Viktor sorosozott.
Ekler Elemér

2020. december 17.
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Ki a legény a vámon? Az ellenzék nehéz napjai
Biztosan nem Legény Zsolt,
az MSZP dohányügyi szakértője, aki miután lebukott az ukrán-magyar határon, csak egy
vérszegény védekezéssel tudott
kirukkolni: nem tudja, hogyan
került a sok zárjegy nélküli
cigaretta gépkocsija csomagtartójába. Mondhatta volna azt
is, hogy egy fanatikus Fideszszimpatizáns akart így bosszút
állni Szájer brüsszeli lebukása miatt. Érvelhetett volna
például azzal is, hogy ufók
támadták meg, s az agymo-

sás miatt nem emlékszik
semmire.
Szóval Legény Zsolt nem
volt legény a vámon. A gáton
sem lenne az.
Emlékszem, hogy egy korábbi sajtótájékoztatóján fennhangon vonta kérdőre a kormányt,
azért, mert – véleménye szerint
– késik a szabolcsi dohánytermesztők támogatása: „Hol a dohány?” – kérdezte szigorú arccal.
A csomagtartóban! – kedves Legény Zsolt…
e.e.

Ki adta, s ki kapta a pofont?

Fotó: MTI/Bruzák Noémi
A Gyurcsány-házaspár. Most már inkább gyónni kellene,
mint gyakran „bérmálkozni”.

Fotó: MTI/Kovács Attila
Legény a Tisztelt Házban nagy legény volt, a határon viszont
lebukott.

Elkészült a lovas pihenő Alsónemesapátiban
Alsónemesapáti Község Önkormányzatának közösségi parkja
(Alsónemesapáti, Kossuth u. 2.) újabb létesítménnyel bővült.
Az önkormányzat a Vidékfejlesztési Program VP6-19.2.1-39-117 kódszámú, „Komplex térségi és tematikus szolgáltatások
fejlesztése - Lovas turisztikai szolgáltatás létrehozása című
felhívás keretében elnyert 2 999 990.- Ft támogatással (támogatói okirat iratazonosító száma: 3016871826) 3 ló elhelyezésére alkalmas fedett pihenő helyet létesített. A projekt
keretében egy lovas turisztikai kiadvány (térkép) is készült a
„Gyűrűs-GIDRÁN” Sport és Kulturális Egyesület és a Zalai Lovas
Kft együttműködésével.
Az önkormányzat ezúton is köszönetét fejezi ki a projekt megvalósításában közreműködő magánszemélyeknek, civil szervezeteknek és vállalkozóknak.

Nehéz napjai vannak mostanában a magyar ellenzék
országáruló frontharcosainak.
A nagy pofont, amit kaptak,
úgy kellene beállítani, mintha azt ők adták volna Orbánnak.
Ezzel szemben az a pofon,
amit a vírus elleni vakcina
gyártói adtak az Európai Uniónak azzal, hogy előbb szállítottak az EU-ból kilépő NagyBritanniának, akkora volt,
hogy Orbán Viktor és a lengyel miniszterelnök adta a
másikat.
Az országáruló ármánykodás egyik élharcosa Dobrev

Klára. Tudjuk, férjével, Gyurcsány Ferenccel sokszor bérmálkoznak (ezt az őszödi
Cicero maga mondta). Ám ez
nem jelent feloldozást. Esetleg, ha gyónni mennének.
Sokáig lennének a gyóntatófülkében.
Dobrev Klára időközben
vérszemet kapott, s már a
lengyel jobboldali-konzervatív kormányt is megpróbálja
befeketíteni. Pechére itt is lebukott, mert valótlanságot állított reklámfilmjében. Hát…,
ilyenek az internacionalista
berögződések…
E.E.

2020. december 17.
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Valamennyi
ügyfelünknek,
partnerünknek
áldott, békés karácsonyi ünnepeket és
boldog új évet kívánunk!
Bp., Gül-Baba Türbe (nívódíjas)

ZALAISPA Nonprofit Zrt.

www.zaev.hu

8798 Zalabér 3096/12 hrsz
Lev. cím: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 1.
Tel: 92/695-775
Mobil: 30/997-4435

Bp., Nemzeti Táncszínház (nívódíjas)

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,
Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
mellékállású tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

Minden típusú szivattyú
javítása és értékesítése
Zalaegerszeg, Kökény u. 4.

Légrádi Ferenc
Pum PR Kft.

Tel.: (92) 596-246 vagy (30) 9460-633
Valamennyi partnerünknek békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!

2020. december 17.

Országos szintű ivartalanítási programra van szükség
Országos szintre kell emelni minél nagyobb állami anyagi segítséggel a négylábúak
ivartalanítási programját, az
állatvédelem egyik legfontosabb feladataként – közölte a
Nemzeti Állatvédelmi Program megújításáért és végrehaj-
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tásáért felelős miniszteri biztos
december 10-én Zalaegerszegen.
Ovádi Péter a helyi állatvédelemhez kapcsolódó állami, önkormányzati és civil
szereplők részvételével tartott
szakmai fórumot követően beszélt arról, hogy az állatvédő

Fotó: www.hellovidek.hu
A felelős állattartás szemléletét kell erősíteni.

egyesületek is megerősítették
az ivartalanítási program fontosságát. Úgy fogalmazott: a
résztvevők szerint az a „legjobb” kóbor állat, amelyik meg
sem születik, ezért már óvodai,
iskolai környezetben beszélni
kell a felelős állattartásról.
A miniszteri biztos – aki a
posztját október elsejétől tölti
be – jelezte, hogy az illegális
szaporítók ellen is hatékonyabb fellépésre van szükség,
sok esetben ugyanis éppen tőlük kerülnek ki a kóbor ebek.
A fórumon az ebrendészeti telepek működésének felülvizsgálatáról is szót ejtettek, Zalaegerszegen a működtetésben szorosan együttműködnek a civil
egyesületek az önkormányzattal.
Kitért arra is, hogy az államnak olyan pályázatokat kell
biztosítania az állatvédelmi

szervezeteknek, hogy az önkéntesek, akik a szabadidejüket áldozzák erre a feladatra,
megfelelő körülmények között
tudjanak tevékenykedni.
Ovádi Péter kérdésre közölte: a hasonló fórumok tapasztalatait is összegyűjtve hónapokon belül a kormány elé
terjeszt egy olyan javaslatcsomagot, ami hosszú évekre meghatározhatja az állatvédelmi
feladatokat Magyarországon.
Vigh László, a térség országgyűlési képviselője (Fidesz) egyebek mellett azt
emelte ki, hogy Zala megye
különösen érintett az illegális
állatexportban, miután a megyét átszelő M7-es és M70-es
autópályán gyakoriak az állatcsempészek. A fórumon azonban arra is hallottak jó ötleteket, hogy az elkobzott kisállatokat hogyan lehetne biztonságosan elhelyezni – mondta.
Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere (FideszKDNP) hangsúlyozta, hogy a
zalai megyeszékhelyen kiváló
az együttműködés a civil állatvédelmi egyesületekkel. A szoros kapcsolatra példa, hogy az
önkormányzat anyagilag is támogatja a működésüket, illetve szerepet vállal a támogatásokat gyűjtő jótékonysági
akciókban. (Forrás: MTI)

Lapunk
legközelebbi 2021
nyomtatott
száma
2021. január 21-én jelenik meg.
A Zalatáj friss hírei
naponta olvashatók honlapunkon:

www.zalatajkiado.hu

Megyei közéleti havilap
Kiadó-fõszerkesztõ:
Ekler Elemér
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Kiadja: Zalatáj Kiadó
Az ügyfélszolgálat címe:
Zalaegerszeg, Kosztolányi tér
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Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
Készült:
Göcsej Nyomda Kft.
ISSN: 0865-1353
Terjeszti: a Kiadó
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A ZTE 100 éve
Reprezentatív kötet a jubileumra
Az 1920-ban alapított
Zalaegerszegi Torna Egylet
százéves történetét, szakosztályait, sportolóit és eredményeit ismerteti az az új
album, amelyet december 4-én
mutattak be a zalai megyeszékhelyen.
A Zalaegerszegi Torna Egylet története 1920-2020 című
kötetről a városi sportcsarnokban tartott sajtótájékoztatón
Balaicz Zoltán polgármester
elmondta: számos programmal
és kiadvánnyal készült a város
a jubileumra, de a járvány
miatt ezek többségéről kénytelen volt lemondani. Nem maradt viszont el a 18 szakosztályt felsorakoztató album kiadása, amelyet a Terület- és
Településfejlesztési Operatív
Program 4,4 millió forintos
támogatásából jelentetett meg
az önkormányzat. Mivel pályázati pénzből készült, ezért
ingyenes, az ezer példányban
kiadott album várhatóan gyorsan el is fogy – fogalmazott a
polgármester.
Vigh László, a térség országgyűlési képviselője kiemelte, hogy a „ZTE nagy csa-

• Kereskedelmi főzés
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• Bérfőzés

ládját” igényes és szép könyvben mutatják be a szerzők,
akik a szerkesztőkkel együtt
óriási munkát végeztek. Hozzátette, hogy Zalaegerszeg nevét hallva országszerte mindenkinek elsőként az jut eszébe, hogy a ZTE az a futballcsapat, amelyik elverte a
Manchester Unitedet.
Ehhez dr. Sifter Rózsa Zala
megyei kormánymegbízott hozzátette, bárhol is találkozik
egykori ZTE-s sportolókkal,
edzőkkel, szakvezetőkkel, mindenki büszkén emlegeti, hogy
valamikor ennek a családnak a
része lehetett. Arra pedig szintén nagyon sokan emlékeznek,
hogy egy-egy jelentősebb futballmérkőzés előtt micsoda
tömeg érkezett a stadionhoz.
A kötet egyik szerkesztőjeként Seres Péter fotóriporter
elmondta: a 212 oldalas kiadványban 520 kép található,
140 fekete-fehér és 72 színes
oldalon. A kötet szerzői az
1920 és 1940 közötti klasszikus időszakot, illetve az 1957ben történt újjáalakulás utáni
korszakot szakosztályonként
mutatják be. Az összesen 18

• Palackozás

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

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Zalatáj havilapban.
Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Balaicz Zoltán: – A járvány sem tudta megakadályozni a kötet
megjelenését.

A jubileumi könyv szerkesztői. Jobbról Ekler Elemér és Seres
Péter.

szakosztály – jelenleg 8 működik közülük – sportolói, legemlékezetesebb pillanatai, örömei jelennek meg az oldalakon.
A kötet fotói sportolóktól,
a szakosztályoktól, illetve a
Zalai Hírlap és a Zalatáj
archívumából származnak, feldolgozásukhoz, digitalizálásukhoz a Göcseji Múzeum is
segítséget nyújtott. Koplárovics Béla Manchester ellen
rúgott gólja azonban csak az
MTI archívumában volt meg, a
zalai fotósok ugyanis mind a
ZTE kapuja mögött dolgoztak,

így nekik nem sikerült elkapni
azt a pillanatot.
Ekler Elemér újságíró a kötet másik szerkesztőjeként arra
tért ki, hogy 1959 óta követi
nyomon a ZTE szakosztályainak munkáját, eredményeit,
több száz sportoló pályafutását
ismerte és kísérte figyelemmel. A kötetben nem a statisztikát tartották fontosnak,
hanem az eredmények mögötti
munkát és a sportolók bemutatását. Hangsúlyozta: a százéves ZTE-nek helye lenne a
zalaegerszegi értéktárban is.
(Forrás: MTI)

Transzportbeton gyártása és értékesítése

Bor-Épker Kft.
Zalaegerszeg, Egervári út 10.
tel.: 92/311-142
Valamennyi partnerünknek békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!

