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Az Év hősei,
a koronavírus
ellen küzdők

Több, mint fél évszázad háziorvosként
Beszélgetés Egervár díszpolgárával, dr. Bódis Istvánnal
Dr. Bódis István több mint
ötven éven át gyógyította az
Egerváron és a környező településeken élőket. Március 15-én
az önkormányzat döntése alapján a háziorvos díszpolgári
címet és aranygyűrűt vehetett
át Gyerkó Gábor polgármestertől. A kitüntetés kapcsán dr.
Bódis Istvánnal zalaegerszegi
lakásán beszélgettünk.
– Édesapámat elvitték hadifogságba. Ötéves voltam, amikor megjött, csak akkor ismerhettem meg. Édesanyám pata-

kai volt, így a nagyszülőknél, Zalalövőn nevelkedtem. Egyszerű
körülmények között nőttem fel,
de már gyermekkori álmom volt,
hogy orvos leszek – mondja.
– Hogyan kezdődött az
orvosi pályája?
– Az egyetemen 1968-ban
végeztem. Szombaton átvettem
a diplomámat, hétfőn már a
Kerepesi úton voltam katona.
Két hónap után Zalaegerszegre
helyeztek, ahol a gyengélkedőn
orvosként is volt lehetőségem
tevékenykedni.

Tetők újultak meg

Alpinista csapat dolgozott a templomnál.

Egerváron számos középület található, melyeknek egy részét az elmúlt években sikerült
felújítani. Mégis akadnak olyanok, melyekre igencsak ráfér a
tatarozás. Az elmúlt hónapban
többnél is sikerült állagmegóvó
munkákat végezni, ami minden
esetben a tetők javítását illetve
felújítását jelenti.
Az önkormányzat még tavaly nyert 15 millió forintot a
Magyar Falu pályázati program
keretében, amiből a Pincedom-

bi épület, valamint a volt Dénesfai Iskola beázásait tudták
megszüntetni. Mind a kettő
esetben kicserélték a rossz állapotú gerendákat, majd új lécezést, és új cserepet helyeztek
föl. E mellett a régi csatorna és
egyéb bádog elemek helyett is
újakat kaptak az épületek. A
munkák után elmondható, hogy
már csak egyetlen középület
maradt, aminek rossz a teteje,
mégpedig a sportöltözőnek, de
(Folytatás a 2. oldalon)

Dr. Bódis István: – Az unokám azért büszke lehet. Már mindkét
nagypapája díszpolgár.

– Az első munkahely?
– A zalaegerszegi megyei
kórház I. belgyógyászatára kerültem és rögtön mélyvízbe dobtak, pár hónap után kihelyeztek
a gellénházi körzetbe helyettesíteni. Majd sorrendben Alsónemesapáti, Zalaistvánd és Pókaszepetk következett. Fél évig
Zalaszentivánon és mellette hetente kétszer Egerváron is helyettesítettem. Ez nem volt
könnyű, mert még nem volt
autóm. Szentivánon lesétáltam
a vasútállomásra, vonattal irány
Egervár, majd gyalog a rendelőbe és munka után ugyanez
vissza.
– Hogyan került végleg
Egervárra?
– Amikor a féléves szentiváni kiküldetés lejárt, az egervári körzet megüresedett és oda
helyeztek ki. Két évig még a
kórház állományába tartoztam.
Megtetszett a háziorvoskodás.
Meglepett a falusi emberek jóindulata, közvetlensége. A pályaválasztásomban ez feltétlenül szerepet játszott. A falu élhetőbb közösség. A végső lökést dr. Bánhegyi Béla adta

meg. Szereted csinálni, vállald
el! – mondta. Kiléptem a kórház kötelékéből és Egerváron,
mint kinevezett orvos dolgoztam.
– Milyen volt a kezdet?
– A tsz hintójával mentünk
a csatolt községekbe hetente
egyszer rendelni. Ez ugyan romantikusnak tűnik, de főleg télen kellemetlen volt. A kezdetekkor még mostoha körülmények között dogoztunk. Telefon is
csak a Postán keresztül működött, hétvégén pedig úgy sem.
– A legnagyobb élmény az
ötven év alatt?
– Értesítettek, hogy Lakhegyen meghalt a Gyula bácsi.
Amikor odaértem, már felravatalozva feküdt az öltönyében,
az álla felkötve. Levettem az
álláról a kendőt és mintha
mozgást érzékeltem volna. Lélegzett! Adtam neki egy vénás
injekciót és teljesen magához
tért. Megivott egy pohár lakhegyi bort és pár perc múlva
már beszéltünk vele. Még évekig élt utána! Azt gondoltam,
hogy addig éljek és dolgozzak,
(Folytatás a 2. oldalon)
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Több, mint fél évszázad háziorvosként
Beszélgetés Egervár díszpolgárával, dr. Bódis Istvánnal
(Folytatás az 1. oldalról)
amíg még egy ilyen eset nem
történik.
– Egy orvosnak kevés ideje
van a magánéletre...
– A feleségem, Závodszky
Judit 1990-ben meghalt. Sajnos
már nem érhette meg édesapja,
Závodszky István rehabilitálását, akiről utcát neveztek el
Zalaegerszegen. A fiam és a 11
éves unokám Lengyelországban él. A nagy távolság miatt
csak évente egyszer-kétszer találkozunk. Az unokám azért
büszke lehet. Már mindkét
nagypapája díszpolgár!
– Közismert sportos életmódjáról.
– Annak idején a Zrínyigimnáziumban szinte valamennyien megfertőződtünk a
sport iránti rajongással. De nem
csak szeretjük, műveljük is a
sportokat. Ugyanazok jöttek 60

évesen is kosarazni a Zrínyibe,
akikkel együtt kezdtem sportolni. Például Ribiczei Pál és
Szalai Zoltán.
– De mégis sportágat váltott?
– Tíz éve építették be a
csípőprotézisem. Azóta teniszezem hetente kétszer. De persze
nem árt óvatosnak lenni. Egy
szezonon belül mindkét csuklómat eltörtem, közvetlenül
egymás után. Még mindig
gipszben van doktor úr? – kérdezték a betegek. Igen, csak ez
már a másik kezem! – válaszoltam. Szerencsére azóta nem
ért újabb baleset.
– Marad még valamire idő?
– Minden hétfőn összejön
az Ökör-kör. Ez egy ötvenéves
társaság, most mintegy harmincan vagyunk. Két ajánlóval lehet ide bekerülni, a többieknek
pedig meg kell szavazni. Andráshidán indult, most a Göcsej

A díszoklevél…

Tetők újultak meg
Nagypapa, apa és unoka.

Palatinusban találkozunk. Ha
tehetem, akkor utazok. Az Antarktisz kivételével valamennyi
földrészen jártam.
– Befejezte a gyógyítást?
– Nem. Fizikai és szellemi
állapotom megengedi, hogy to-

vább dolgozzak. Egerváron
minden szerdán és esetenként
hétfő délután is helyettesítek.
Amíg képes vagyok rá, meg
akarom őrizni ezt a kapcsolatot!
Samu László

• Bérfőzés

• Kereskedelmi főzés

• Palackozás
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gálta végig a cserepeket méterről méterre, és kicserélték a
törött darabokat, valamint pótolták a hiányzókat, ami összesen közel 2000 darabot jelent.
A munka után megszűntek a
beázások, de a tető szerkezetének tragikus állapota miatt sokáig a teljes tetőcserét sem lehet halogatni. Miután az alpinisták végeztek, az önkormányzat és Kiss Gábor plébános jóvoltából megvalósult a templom lábazatának belső javítása,
valamint a sekrestye teljes festése, így a falakról eltűntek a
beázások nyomai is.

Hu

(Folytatás az 1. oldalról)
a tervek szerint hamarosan
azon is elvégzik a szükséges
javításokat.
Egy másik fontos tetőjavítás is zajlott, amire már régesrégen szükség lett volna. Ez az
épület pedig nem más, mint a
templom. Hosszú egyeztetéseknek köszönhetően a Szombathelyi Egyházmegye jóvoltából
megvalósult a reparálás. Az általuk biztosított összeget még
helyi adományok is kiegészítették, így adódott össze a teljes
finanszírozás. Egy alpinista csapat három héten keresztül vizs-

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
A Pincedombi épület is sorra került.
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Minden családtámogatási ellátás változatlanul igényelhetőa veszélyhelyzet ideje alatt
Beszélgetés dr. Sifter Rózsával, Zala megye kormánymegbízottjával
A családtámogatások minden típusa igényelhető a veszélyhelyzet ideje alatt is, sőt a Családvédelmi Akcióterv elemei
iránt a koronavírus járvány elleni védekezés időszakában sem
csökkent az érdeklődés. Magyarország Kormányának elsődleges célja az emberéletek védelme, ugyanakkor a védekezés mellett azt is kiemelt feladatának tartja, hogy a családközpontú politika terén meghozott intézkedések sikeresek
maradjanak, így ebben az időszakban sem fenyegetheti veszély a
családtámogatás egyetlen elemét sem. Az aktuális helyzetről
beszélgettünk dr. Sifter Rózsával, Zala megye kormánymegbízottjával.
– Kedvező demográfiai adatok olvashatók a statisztikai
jelentésekben.
– Hazánkban a legfrissebb országos adatok alapján jelentősen nőtt a születések száma január-februárban, valamint negyven
éve nem házasodtak annyian egy hónap alatt, mint idén februárban. A már elért eredmények megóvása érdekében a Kormány
számos intézkedést hozott a koronavírus járvány elleni védekezéssel összefüggő, a családtámogatások meghosszabbításáról
szóló rendeleteiben, közülük kiemelhetjük, hogy meghosszabbította a gyermekgondozási díjra (GYED), a gyermekgondozást
segítő ellátásra (GYES), a gyermeknevelési támogatásra (GYET),
a gyermekek otthongondozási díjára (GYOD) és a családi pótlékra jogosultságot a veszélyhelyzet végéig. A nagyszülői gyedre
viszont megszűnhet a jogosultság, ha a gyermek szülei visszavonják erről szóló nyilatkozatukat, valamint a gyesre való jogosultság is, ha a szülők írásos nyilatkozatban lemondanak róla. A
nagyszülői gyed esetében a veszélyhelyzet alatt nem kell vizsgálni, hogy a nagyszülő a gyermeket a saját háztartásában neveli,
gondozza-e. Az édesanyák későbbi elhelyezkedését tekintve
fontos, hogy a koronavírus-járvány miatti nehezebb gazdasági
helyzetben jobb esélyük legyen a kisgyermeket nevelőknek a
munkaerőpiacon.
– A veszélyhelyzetre való tekintettel számos könnyítésről is
döntöttek. Melyek ezek?

– Aki a veszélyhelyzet ideje alatt betölti az állam által finanszírozott KRESZ-tanfolyam és -vizsga 20 éves, valamint a nyelvvizsga 35 éves igénylési korhatárát, az a veszélyhelyzet megszűnése
után hat hónapig még élhet a lehetőséggel. A babaváró támogatás és a családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) feltétele, hogy
az előbbi esetében az igénylő három év, míg egy tízmilliós CSOK
esetében két év folyamatos jogviszonnyal rendelkezzen. A koronavírus-járvány miatt azonban többen elveszíthetik állásukat. Annak érdekében, hogy ebben az esetben se essen el a támogatástól, aki újra elhelyezkedik, a veszélyhelyzet időszakát, maximum
hat hónapot beszámíthat munkaviszonyként. A CSOK és a babaváró támogatás életkori határait is meghosszabbították a veszélyhelyzetet követő 30 napig, a hiteltörlesztési moratórium pedig ezekre
is érvényes. A rendelet lehetővé teszi azt is, hogy a feleség meghatalmazásával a férj egyedül is igényelhesse a bankfiókban a
babaváró támogatást, így például a kismamának nem kell személyesen jelen lennie. A családok korábban is szívesen éltek a
babakötvény lehetőségével, és a kialakult helyzetben nagy segítség, hogy április 27-től online is nyithatnak ilyen számlát.
– Mit tanácsol a hivatalos ügyek intézésekor?
– A Zala Megyei Kormányhivatal is kéri az állampolgárokat,
hogy az ügyfélszolgálatokat csak halaszthatatlan esetben keressék fel személyesen, ehelyett válasszák az elektronikus ügyintézési felületeket és telefonon kérjenek tájékoztatást. Kérjük az
ügyfeleket, hogy amennyiben a személyes ügyintézés elkerülhetetlen, az ügyféltéren kívül, lehetőség szerint egymástól legalább
1,5-2 méter távolságot tartva várakozzanak. A járvány elleni hatékony védekezéshez mindenki közreműködésére és felelősségvállalására szükség van, így a fentiek tekintetében számítunk
szíves együttműködésükre. A kormányablakok, okmányirodák,
valamint a kormányhivatali ügyfélszolgálatok elérhetőségeiről
az alábbi linkeken tájékozódhatnak:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/zala/szervezeti-egysegek
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/zala/hirdetmenyek/zalamegyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai

Csodák az ablakból

tött idő lehetőséget teremt arra
is, hogy közvetlen környezetünk épített elemeire felfigyeljünk, azokat megismerjük és dokumentáljuk. Ezzel olyan kincsekre és csodákra is lelhetünk,
amelyeket az eddigi felgyorsult
életvitelünk során észre sem vettünk. A pályázat kiírói ugyanakkor a pályázók képzeletében
és emlékeiben élő látványosságokra is kíváncsiak voltak, így
minden olyan pályaművet vártak, amely a táji- és épített
környezetünkhöz kapcsolódik.
– Mi volt az alapvető célja
a hét évvel ezelőtt elindított
pályázatnak?
– A Zala Megyei Kormányhivatal rendkívül fontosnak
tartja, hogy ráirányítsa a figyelmet az épített környezeti
nevelés fontosságára, hiszen
már fiatal korban szükség van
a formák, az arányok, a minket
körülvevő környezet megismerésére, a társadalmi értékrend
kialakítására, ezzel pedig az
épített környezet iránt fogékony társadalom erősítésére. A
gyerekek és a fiatalok fejlődését nagymértékben befolyásol-

Csatlakozva a #maradjotthon kampányhoz, a Nemzeti
Összetartozás évében és a Zrínyi Miklós emlékévben is
meghirdette a Zala Megyei
Kormányhivatal az épített környezetünk kiemelkedő elemeinek bemutatását célzó rajz- és
fotópályázatát az általános és
középiskolás tanulók részére –
ismertette lapunkkal dr. Sifter
Rózsa kormánymegbízott.
– A Zala Megyei Kormányhivatal hetedik alkalommal hirdette meg pályázatát,
amelyre a megyén, illetve idén
– a Nemzeti Összetartozás
évének tiszteletére –, már az
országhatáron túlról is várta
azokat az alkotásokat, amelyek
az épített környezetünk értékes
és meghatározó elemeire hívják fel a figyelmet. Az idei pályázattal a Zala Megyei Kormányhivatal a távoktatásban
otthon töltött idő hasznos eltöltésének elősegítésébe is bekapcsolódott, és minden pályá-

zót arra kért, hogy otthonról,
az ablakból kitekintve szerezzen inspirációt a feladathoz.
2020 a Nemzeti Összetartozás
éve, amely már nem csak a
történelmi múltunkra való
emlékezésről szól, hanem az
előttünk álló kihívások összefogáson alapuló leküzdéséről
is, egyben alkalmat teremt,
hogy a megpróbáltatásokban
még inkább eggyé kovácsolódott nemzeti kötelékünket az
épített kultúránkon keresztül is
bemutathassuk. Az otthon töl-

ják az élettereik, mint például
a lakás, a tanulás és a játék
terei, ezáltal döntő hatást gyakorolnak a szocializációs folyamatokra. Az épített környezet iránti tudatosságra történő
nevelés ugyanakkor nagy hatással van az épített környezetünk minőségének emelésére, hiszen ezekből a fiatalokból
lesznek a jövő építtetői, beruházói és tervezői. Ebből a
célból indította útjára hét évvel
ezelőtt a mára már hagyományosnak mondható fiatalokat
megszólító pályázatát a Zala
Megyei Kormányhivatal –
összegezte dr. Sifter Rózsa a
kezdeményezés célját.
A pályaművek beküldési
határideje után – ami lapunk
megjelenésének időpontjában
van – az alkotásokat szakmai
zsűri értékeli. A legkiválóbbak
díjazásban részesülnek, a legsikeresebb pályaműveket egy
különleges installáción keresztül mutatják be.
Összeállításunk a
Zala Megyei Kormányhivatal
támogatásával készült.
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Összefogással és szolidaritással túl leszünk a nehézségeken
Beszélgetés Balaicz Zoltánnal, Zalaegerszeg polgármesterével
Miközben küzdeni kell a
járvánnyal, életeket menteni,
betegeket gyógyítani, ezzel párhuzamosan a kór okozta nehéz
gazdasági helyzettel is csatázunk, sőt az újjáépítés is feladatokat ad. Zalaegerszeg az
elsők között lépett az országban. Az eddigi intézkedésekről
beszélgettünk Balaicz Zoltán
polgármesterrel.
– Áttekintettük valamennyi
önkormányzati intézmény helyzetét, működését, költségvetését, a veszélyhelyzet óta eltelt
időszak tanulságait és a koronavírus okozta világjárványt
követő gazdasági világválság
várható hatásai miatt megfogalmaztuk azokat a működési
irányelveket, melyek a radikálisan csökkenő városi bevételek
(pl. az iparűzési adóbevétel
jóval kisebb lesz) mellett is
garantálni tudják a fenntartás
biztonságát – mondja elöljáróban a polgármester.
– A közös teherviselés hogyan érinti Zalaegerszeget?
– Az országos járványügyi
védekezésből és a gazdaság
újraindításából a szolidaritás

jegyében az önkormányzatoknak is ki kell venniük részüket,
így a gépjárműadó eddig
helyben maradó része ezeket a
célokat segíti, ez Zalaegerszeg
esetében 280 millió forint
hozzájárulást jelent.
– Milyen tételek kiesése
apasztja tovább Zalaegerszeg
büdzséjét?
– A vállalkozások segítése
érdekében az idegenforgalmi
adót nem kell befizetniük az
érintett cégeknek, ez 30 millió
forint kiesést jelent a város
költségvetésében. A parkolás
ingyenessé vált. A Városgazdálkodási Kft. parkolási üzletágának éves szinten 300 millió
forint bevétele szokott lenni
parkolási díjakból. Ebből a cég
100 millió forintot átadott az
önkormányzatnak, amiből utakat, járdákat aszfaltozunk, 200
millió forint pedig a kft.-nél
maradt (dolgozók bérköltsége,
járulékok, üzemeltetés, temetkezési üzletág és kommunális
üzletág költségeinek kiegészítése, fűnyírás, parkosítás, virágosítás). A fenti három tétel
510 millió forintot jelent (ebből

Eladó egerszegi lakás a belvárosban
Zalaegerszegen, a belvárosban, a Mikes Kelemen utcai 3 emeletes,
2
blokktéglából épült társasházban 56 m -es földszinti,
tehermentes lakás (2 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, pince, tároló) eladó.
A közelben áruház, gyógyszertár, orvosi rendelő, buszmegálló található.
A közművek (gáz, víz, villany) rendezett állapotban.
Érdeklődni lehet a 30/235-4814-es
vagy a 30/410-5684-es telefonon lehet.

Balaicz Zoltán: – Két nehéz és szűk esztendő elé nézünk…

a parkolási díjkiesés kisebb
lesz, hiszen nem a teljes évet
érinti). Emellett még két fő saját bevételi formája van az önkormányzatnak. Az egyik az
iparűzési adó, amiből 2020-ban
rekord összeget reméltünk, 4,7
milliárd forintot terveztünk. A
válság hatására azonban sok
üzlet bezárt, gyárak álltak le,
munkahelyek szűntek meg, így
a kieső összeg akár milliárdos
tétel is lehet. A másik pedig az
építményadó, amiből 2020-ban
1 milliárd forintot reméltünk,
de valószínűleg ez is kevesebb
lesz. Emellett közel 170 millió
forinttal számolhatjuk az önkormányzati intézmények elmaradó bevételeit (nincsenek
fizetős koncertek, kiállítások,
színházi előadások, könyvtári
kölcsönzések, belépődíjak, stb.).
Összességében a járvány és a
gazdasági válság hatására tehát
2020-ban igen jelentős, 1,5-2,0
milliárd forintos kieséssel is számolhatunk, ami az áthúzódó hatás miatt valószínűleg 2021-re
is érvényes lesz. Két rendkívül
nehéz, szűk esztendő áll előttünk.
– Mit tesznek a működőképesség megőrzéséért?
– Már a járvány elején elkezdtük egy új, alternatív városi költségvetés kidolgozását.
A fő szempont a város működőképességének, az önkormányzat
fizetőképességének
megőrzése! Ennek biztosítása
érdekében első körben töröltünk minden idei programot,
rendezvényt, fesztivált, az ezekre szánt összegeket pedig járványügyi védekezésre csoportosítottuk át. Eddig egyébként,
március közepe óta közel 100
millió forintot fordítottunk védelmi kiadásokra (ezt tételesen
is be fogom mutatni a veszély-

helyzet végén – maszkok, védőfelszerelések, szociális étkeztetés, fertőtlenítés, tesztelések, stb.). Leállítottunk és töröltünk minden önkormányzati
forrásból tervezett felújítást,
fejlesztést, beruházást, aszfaltozást, útépítést, kifizetést. Csak
azok a projektek mehettek tovább, amelyek nem önkormányzati forrásból valósulnak
meg (pl. állami forrásból a Modern Városok Program, EU-s
forrásból a TOP program, vagy
egyéb pályázati támogatásoknak köszönhető programok).
Jelentősen beszűkülnek, sok
esetben megszűnnek 2020-ban
és 2021-ben a támogatási lehetőségeink (sportegyesületek,
civil szervezetek, kulturális
egyesületek, művészeti együttesek, stb.). A kieső bevételek
után rendelkezésre álló forrásból elsősorban arra koncentrálunk majd az idei évben és
jövőre is, hogy megőrizzük a
város működőképességét és az
önkormányzat fizetőképességét, hiszen fenn kell tartanunk
az 1269 önkormányzati dolgozót foglalkoztató intézményrendszert (orvosi rendelők,
ügyelet, bölcsődék, óvodák,
idősotthonok, szociális intézmények, múzeum, falumúzeum,
könyvtárak, színház, bábszínház, művelődési házak, stb.),
valamint fizetnünk kell a rezsit,
a számlákat, a takarítási, közvilágítási, és egyéb költségeket.
Most ezt kell megoldanunk,
erre kell a forrásokat biztosítanunk! Nem így terveztük!
Két nehéz és szűk esztendő elé
nézünk, amikor sok mindenre
nem fog jutni pénz, de hiszem,
hogy közös összefogással és
szolidaritással végül túl leszünk
a nehézségeken!
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Terhes örökség… (2.)
Egy furcsa hagyatéki ügy Pethőhenyén
Cikksorozatunk első részében
vázoltuk a rendhagyó eset előzményeit. A Pethőhenyén élő idős
hölgy Ausztriából költözött ebbe a csendes, szép fekvésű zalai faluba. 2019. április 23-án
hunyt el a zalaegerszegi kórházban. Bár jelentős vagyon maradt utána, jogilag igazolt örökös nem lévén az önkormányzat temettette el. A mai napig –
egy év elteltével – a kutyája
egyedül él a ház kertjében, az
egyik jószándékú szomszéd eteti.
Érdekes a történetben egy
egerszegi ügyvéd szerepe, akinek közreműködéséről már írtunk. Az ő neve szerepel az idős
hölgy végrendeletében, mégpedig a végakarat végrendeleti végrehajtójaként. Sőt a végrendelet
kedvezményezettjeként is, ráadásul részt vett a hagyatéki leltár
felvételén is. A végrendeletet
egyébként érvénytelenítették, mert
nem felelt meg a törvényes előírásoknak.
Az üggyel foglalkozó közjegyző részletes tájékoztatást
adott az ügy elhúzódásával kapcsolatban. Nem így az említett
ügyvéd, aki egyetlen megkeresésükre sem válaszolt. A cikksorozat első részének megjelenése után több ügyvéd is jelezte, hogy nevezzük nevén az említett urat, mert ez így, névtelenül az egerszegi kollégákra

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

vethet rossz fényt. Természetesen ezt hamarosan megtesszük.
Időközben Pethőhenye polgármestere feljelentést tett az
ügyben, mivel kötelessége az
elhunyt vagyonának őrzése, ami
nagy valószínűséggel a magyar
államé lesz. A Zalaegerszegi Rendőrkapitányság az ügyben megszüntető határozatot hozott, ám
ezt a Zalaegerszegi Járási Ügyészség hatályon kívül helyezte és
az eljárás folytatását rendelte el.
A Zalaegerszegi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya
azonban újból megszüntette az
eljárást, kisebb értékre elkövetett lopás vétségének megalapozott gyanúja miatt ismeretlen
tettessel szemben, mivel a cselekmény nem bűncselekmény.
A határozat indoklási részében
az szerepel, hogy a hagyatéki
eljárást a közjegyző végzi, aki
jelen volt a leltár felvételén. A
közjegyző azonban nem volt
jelen, ezt ismételten megerősítette lapunknak. Sőt a település
jegyzője sem volt ott, őt a jegyzőség igazgatási ügyintézője képviselte. Ezek nem éppen helytálló ténymegállapítások. Ráadásul az elhunyt lakcíme is tévesen szerepel a határozatban.
Április 23-án volt egy éve,
hogy meghalt az idős hölgy. A
hagyatéki ügy egyetlen lépéssel
sem haladt előre, sőt újabb
bonyodalmak vannak.
Nemrég két rendőr és egy
pethőhenyei polgár – aki érintett a szabálytalannak minősített végrendeletben – megjelent
az elhunyt hölgy házának udvarán. Körbenéztek, aztán elmentek. Nem valószínű, hogy ez a
„szemle” gyorsította volna az
eljárást.
A határozat szerint a hagyatéki leltár után nem jártak a
házba, erőszakos behatolásra
utaló nyom sem található. Kérdés viszont – az ellentmondások miatt – több is felvetődik.
Nézzük akkor az ellentmondásokat!
Az ügyvédi letéti szerződésben az szerepel, hogy az elhunyt még 2005 nyarán személyesen átadott az ügyvédnek
egy zárt borítékot, amelyben a
végrendelete szerepelt. „Azzal
az utasítással”, hogy halála

Fotó: Zalatáj
Kálvária Pethőhenyén. Lassan a hagyatéki ügy is ezt járja…

után nyissa fel, s az abban lévő
végrendelet szerint intézkedjen.
Ezzel szemben a 2020 március 30-án kelt rendőrségi határozat szerint az elhunyt az ügyvédet bízta meg a végrendelet
elkészítésével, ez azonban nem
lett hitelesítve közjegyzővel,
így érvénytelenítették.
Ha elfogadjuk az első variációt, akkor a rendőrség mire alapozza a határozatban szereplő
állítását? Folytatott ezzel kapcsolatban vizsgálatot? Megkérdezték az ügyvédet, akinek ennyi
idő elteltével jobban működött
a memóriája, mint korábban?
Ha a második változat az
igaz, akkor viszont felmerül a
következő kérdés: egy ügyvéd
nem tudja hogyan kell szabályos végrendeletet készíteni?
A pethőhenyei polgármester
feljelentése miatt indított bűnügyben a rendőrség megszűntető
határozatot hozott. Ezt azonban
a Zalaegerszegi Járási Ügyészség hatályon kívül helyezte és
az eljárás folytatását rendelte
el, mert számos nyomozati mulasztásra derült fény. Többek között megkérdőjelezhető a hagyatéki leltár teljeskörű felvétele.
Nem került sor ugyanis azok-

nak a személyeknek a meghallgatására, akik ismerettel rendelkeztek az elhunyt vagyontárgyaival kapcsolatban.
Nem volt elfogadható az a
nyomozati megállapítás sem, hogy
a házon nem látható erőszakos
behatolás nyoma. Ez ugyanis még
a polgármester feljelentése előtti
időszakban történt rendőri intézkedés feljegyzésén alapult.
Elméletileg egyébként nem
volt szükség erőszakos behatolásra, hogy bejusson valaki a
házba, hiszen annak kulcsai
több napon keresztül most már
ellenőrizhetetlen körülmények
között voltak, nem tudni kik
juthattak hozzá, készült-e róluk
másolat. Végül a kulcsok a
temetést intéző önkormányzathoz kerültek, most pedig a többször is említett ügyvédnél vannak letétbe helyezve. (Nem tudni milyen megfontolásból adta
át a jegyző). Az ügyvéd egyébként az érvénytelenített végrendelet végrehajtója és kedvezményezettje, s aki eddig még
egyetlen megkeresésünkre sem
válaszolt, amikor az ellentmondásokra kerestük a választ.
E.E.
(Folytatjuk)
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