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Nemes májvirág,
az Év vadvirága

Nemes májvirág,
az Év vadvirága

Zete 1920 Hagyományõrzõ Egyesület

Ezek a hetek, hónapok nem csak az össze-
fogás, a szolidaritás, a fegyelmezettség, az em-
berség vizsgaidőszakát jelentik. A lelkiisme-
retünk próbatételét is.

Aki ebben a vészterhes időben nem az össze-
fogást tartja szem előtt, hanem a járvány-
helyzetet kihasználva önző érdekeit helyezi
előtérbe, vagy politikai tőkét akar kovácsolni
belőle, annak előbb utóbb el kell számolnia
lelkiismeretével. Ha van neki...

A múltban már sokszor bebizonyította ez az
ország, hogy képes az összefogásra. Éppen
ezért ne foglalkozzunk a bel-és külföldi baj-
keverőkkel, a zavarosban halászó tehetségtelen
alakokkal. Vegyünk egy nagy levegőt és foly-
tassuk a küzdelmet.

S amikor már túl leszünk ezen az emberi-
séget igencsak próbára tevő időszakon, s szám-
ba vettük a veszteségeket, folytathatjuk az or-
szágépítő munkát.

Talán arra is lesz időnk, hogy átértékeljük
eddigi életünket. Mert biztos vagyok abban,
hogy nem folytatódhat úgy tovább, ahogy ed-
dig zajlott.

Ez a járvány megtanít bennünket egy na-
gyon fontos dologra, amit eddig elfelejtettünk,
vagy felsőbbrendű tudattal nem akartunk fi-
gyelembe venni: nem mi vagyunk a természet
urai, nem vagyunk mindenhatók! Vannak ná-
lunk nagyobb erők, amelyek időnként figyel-
meztetnek erre a tévedésünkre.

A rengeteg fájdalmas veszteség mellett ez
lesz ennek a szörnyűségnek az egyetlen pozití-
vuma. S talán még az, hogy a vészhelyzetben
mindenki valódi arcát mutatta. S akiről bebizo-
nyosodott, hogy méltatlan arra a tisztségre, ami-
re felhatalmazást kapott az emberektől, arra csak
úgy emlékezünk, mint a sok szenvedést okozó
járványra: soha többet ne találkozzunk vele!

Húsvét időszaka van. Sokunk legszomo-
rúbb húsvétja, hiszen szerencsére nem éltünk át
világháborút. A kereszténység legnagyobb ün-
nepe reménnyel tölt el bennünket. Gondoljunk
Jézus Krisztus halálára, majd feltámadására.

Ebből a helyzetből is lesz feltámadás. Ám
nem mindegy, hogy milyen lesz az azt követő
élet a Földön. Csak rajtunk múlik...

Ekler Elemér

Egy másik világ lesz

Eredetileg április 9-én tar-
tottuk volna a soron következő
képviselő-testületi ülésünket,
azonban a veszélyhelyzet miat-
ti különleges jogrend ideje
alatt sem az önkormányzati
bizottságok, sem pedig a köz-
gyűlés nem ülésezhetnek. A
testületek jogköreit a polgár-
mester gyakorolja, aki kihir-

Rendkívüli intézkedések a rendkívüli helyzetben
Zalaegerszeg polgármesterének tájékoztatója

detheti a határozatokat és a
rendeleteket, valamint azok mó-
dosításait.

Ugyanakkor Zalaegersze-
gen mindig is fontosnak tar-
tottuk egymás tiszteletét, ezért
amellett, hogy minden nap
részletesen tájékoztatom írás-
ban a kormánypárti és ellenzé-
ki frakcióvezetőket, képviselő-

ket a járványügyi védekezés
lépéseiről, a bizottságok és a
közgyűlés helyett meghozott
döntések előtt egyeztetést foly-
tattam a frakciókkal. Össze-
hívtam a Tulajdonosi Tanács-
adó Testületet, valamint a
Frakcióvezetői Értekezletet,
ahol a kormánypárti és ellen-
zéki képviselőkkel áttekintet-
tük valamennyi előterjesztést,
és ezután hirdettem ki a dön-
téseket a tegnapi napon.

A döntésekről a veszély-
helyzetre való tekintettel most
egy virtuális ZEGINFO-n szá-
molok be.

Módosult a 2020-as városi
költségvetés, a korábbi beje-
lentésnek megfelelően az idei
városi fesztiválokra és ren-
dezvényekre szánt összegek-
ből 50 millió forintos jár-
ványügyi védekezési költség-
vetési sort hoztunk létre. Azt
már korábban is jeleztük,
hogy a koronavírus miatti
világjárvánnyal együtt járó

Balaicz Zoltán folyamatosan tájékoztatja a közvéleményt.
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Karácsony Gergely, Buda-
pest főpolgármestere mindent
hárít (vajon milyen focikapus

Budapestet nem csak a vírus sújtja

lenne?). Az általa vezetett ön-
kormányzat fenntartásában lé-
vő Pesti úti idősek otthonában

történt tömeges vírusfertőzés-
hez (több halottal) természe-
tesen semmi köze.

A kormány a hibás, főként
Orbán Viktor miniszterelnök,
no meg a vírus. Esetleg a bú-
bánat...

Karácsony politikai (sőt
emberi) tulajdonsága jól tetten
érhető ebben a válságos hely-
zetben. Ha gond van, akkor a
kormánynak kutya kötelessége
a segítség, ha az érdeke viszont
úgy kívánja, akkor a másik
verziót fújja: a kormány ne
szóljon bele az önkormányza-
tok dolgába!

Magyarország talán legna-
gyobb politikai kaméleonja
(Lehet Más a Politika, Párbe-
széd Magyarországért, Együtt-
PM, Párbeszéd Magyarorszá-

gért, Párbeszéd-MSZP, valószí-
nűleg bővül a lista) még bádog
toronydísznek is gyenge, hi-
szen annyira ostoba szélkakas,
hogyha keletről fúj a szél, nyu-
gatról mutatja. A Károli Gáspár
Református Egyetemet hamar
otthagyta – ez javára írható –,
rájöhetett, hogy abban a világ-
ban minden leírt és kimondott
szónak súlya van. Számonkér-
hetően...

Megélhetési politikusként
más helyzet. Itt lehet ígérgetni,
az ígéreteket nem betartani, a
felelősséget másra hárítani, az
embereket becsapni.

Budapestet nem csak a ví-
rus sújtja, hanem egy jellem-
hibás, tehetségtelen, tehetetlen
vezető és társai is.

E.E.

Autóbusz szállítja a betegeket a Pesti úti idősek otthonából.

Fotó: MTI/Szigetváry ZsoltFotó: MTI/Szigetváry Zsolt

rendkívül súlyos világgazda-
sági válság hatásai, valamint
az üzletek bezárása, gyárak le-
állása következtében jelentő-
sen csökkenő iparűzési adóbe-
vétel miatt hamarosan teljesen
új, lecsupaszított városi költ-
ségvetést kell készítenünk, fi-
gyelembe véve azt is, hogy
önkormányzatunknak is ki kell
vennie a részét a szolidaritás
jegyében az országos járvány-
védelmi és gazdaságvédelmi,
munkahelyvédelmi intézkedé-
sekből. Az előkészítő munka
már zajlik.

Szintén korábban bejelen-
tettük, hogy a veszélyhelyzetre
való tekintettel április 1-től 50
százalékkal csökkentjük az ön-
kormányzati tulajdonban lévő
üzlethelyiségek bérleti díját a
korlátozási intézkedéssel érin-
tett bérlőknek, vállalkozóknak.
Az erre vonatkozó határozat
visszamenőlegesen most lépett
életbe.

Módosult az Egerszeg Kár-
tyáról szóló rendelet, a ked-
vezmények körébe bekerült a
Göcseji Múzeum és a Göcseji
Falumúzeum.

A településszerkezeti ter-
ven és az építési szabályzaton
átvezettük mindazokat a jövő-
beni elképzeléseket és beruhá-
zási javaslatokat, melyek az
elmúlt időszakban felmerültek.

Rendkívüli intézkedések a rendkívüli helyzetben
Zalaegerszeg polgármesterének tájékoztatója

A Magyar Posta Zrt. jelez-
te, hogy ezután is működtetni
kívánja a zalabesenyői város-
részben (Besenyő u. 20.) lévő
postahivatalt, az ehhez szüksé-
ges ingatlant az önkormányzat
biztosítani fogja.

Köznevelési szerződést kö-
töttünk óvodai feladatok ellá-
tására Kiskutas Község Ön-
kormányzatával, így az ottani
gyermekek ezután már hiva-
talosan is körzetesként felve-
hetőek lesznek az érintett
óvodába.

Májusban kellett volna el-
fogadni az önkormányzati cé-
gek 2020-as üzleti tervét,
azonban a bizonytalan helyzet
miatt ezt őszre halasztottuk. A
legtöbb önkormányzati céget
rendkívül negatívan fogja érin-
teni a világjárvány és a gaz-
dasági válság (a bérlők fel-
mondanak, a sportcsarnok
zárva, sportesemények nincse-
nek, az uszoda zárva, az
AquaCity nem nyit ki, feszti-
válok és rendezvények nem
lesznek, stb.).

Idén emlékezünk Zalaeger-
szeg 1885-ös rendezett tanácsú
várossá nyilvánításának 135
éves jubileumára. Szerettük
volna az évfordulót méltó mó-
don megünnepelni, azonban a
veszélyhelyzet miatt erre mos-
tanában nem lesz lehetősé-
günk. A Város Napjához kap-

csolódóan május 15-én tartot-
tuk volna az Ünnepi Közgyű-
lést, ezt egyelőre október 22-re
halasztottuk.

A rendeletben foglalt határ-
idők miatt döntenünk kellett a
kitüntető címek adományo-
zásáról.

Sport mecénása díjban ré-
szesül a Szerszámsziget Kft.

A Pro Urbe Zalaegerszeg
kitüntetésből évente kettő ad-
ható ki. Idén elismerésben ré-
szesül a Zala Megyei Rendőr-
főkapitányság a város közbiz-
tonságáért végzett kiváló mun-
kájáért, valamint Horváth Atti-
la, az idén 125 éves Zrínyi
Miklós Gimnázium nyugállo-
mányba vonuló igazgatója a

több évtizedes tanári és veze-
tői munkájáért. 2020-ban Zala-
egerszeg Díszpolgára Mányoki
Attila hosszútávúszó lesz, aki
egyedüli magyarként, a vilá-
gon 18-dikként teljesítette az
Ocean's Seven sorozatot (hét
tenger, hét kontinens – hét ten-
gerszoros átúszása).

A járványügyi védekezés
zalaegerszegi lépéseiről ezután
is rendszeresen beszámolok,
májusban pedig újra tájékozta-
tást adok egy virtuális ZEG-
INGO-n az akkori közös dön-
téseinkről.

Vigyázzunk egymásra!
Zalaegerszeg, 2020. április 7.

Balaicz Zoltán
polgármester

Mányoki Attila lesz Zalaegerszeg díszpolgára.
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A követve a isVodafone Magyarországot Magyar Telekom
elindította mobilhálózatán a kereskedelmi 5G-szolgáltatást, mi-
után az ehhez szükséges frekvencialicencekhez sikerült hozzájut-
nia a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság értékesítési eljárásán.

Mától a Magyar Telekomnál is elindult az 5G-s mobilhálózat
kereskedelmi üzeme, melyet egyelőre előfizetők meglehetősen
szűk köre vehet igénybe és bizonyos terü-Budapest Zalaegerszeg
letein. A cég a Vodafone Magyarország után másodikként kap-
csolta be az új generációs hálózatot, versenytársával ellentétben
ugyanakkor a Telekomnak ehhez meg kellett várnia a Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) frekvenciaértékesítési el-
járásának április eleji lezárását (a Vodafone már korábban rendelke-
zett a szolgáltatás nyújtásához szükséges frekvencialicencekkel).

A Telekom 5G-s hálózata – akárcsak a Vodafone-é – a lefedett-
ségi térképet látva és az igénybevétel feltételei alapján egyelőre
feltűnően inkább egy nyitott teszthálózatnak felel meg. Bár a szol-
gáltató nem közölte, hány bázisállomáson élesítette az 5G-s rádiós
eszközöket (a rendszer ugyanis valójában a 4G-s maghálózatra
épül jelenleg), a térképek alapján legfeljebb néhány tucat állomás-
ról, celláról lehet szó, melyek a 3,6 GHz-es frekvenciasávban
üzemelnek. Nem hivatalos forrásból úgy tudjuk, hogy túlnyomó
részben a Telekom már meglévő, 5G-s teszthálózatát nyitotta meg
az előfizetők számára.

Erre utal egyebek mellett az is, hogy a budapesti helyszínek
mellett bekerült a részben lefedett települések közé Zalaegerszeg,
ahol az országban elsőként indított két szolgáltató (a Vodafone és
a Telekom) teszthálózatot szinte egy időben. A budapesti 5G-s
lefedettség érdekessége, hogy a Telekom kiépített egy állomást a
nemrég megnyitott Puskás Ferenc stadionban, de nem ez az egyet-
len sportlétesítmény, ahol az új generációs hálózat elérhető – a cég
lefedte 5G-vel a székháza mellett található Groupama Arénát is.

A hálózat indulásakor valószínűleg nem csak a lefedett terület
mérete miatt lesznek kevesen, akik elérhetik majd az 5G által biz-
tosított nagyobb sávszélességet és rövidebb késleltetési időt. Az
ügyfeleknek értelemszerűen szükségük lesz az eléréshez egy 5G-s
készülékre, emellett egyelőre csak a korlátlan mobilnet-kerettel,

Zalaegerszeg a kiválasztottak között
A Telekom is elindította a kereskedelmi 5G-t

illetve a 10 vagy 15 GB-os (lakossági vagy vállalati ügyfelek ese-
tén, náluk is csak abban az esetben, ha 5G-képes készüléket is
vásárolnak) kerettel rendelkező előfizetőket engedi fel a hálózatra
a szolgáltató, őket viszont külön díj megfizetése nélkül – igaz,
csak meghatározott ideig, 6 illetve 3 hónapig.

Mindebből jól látható az is, hogy az 5G-s kereskedelmi háló-
zatok beindítása, illetve a hálózat szélesebb körben történő kiter-
jesztése egyelőre komoly dilemmát jelent a szolgáltatóknak, külö-
nösen hazánkban, ahol a (szak)politika részéről komoly nyomás
helyeződik az operátorokra, miközben a meglévő 4G-s hálózatok
a legritkább esetben érik el a kapacitáshatárt – vagyis valós fel-
használói igény egyelőre nemigen mutatkozik az új technológiára.

Erre utalhat az is, hogy a Vodafone Magyarország a saját 5G-s
kereskedelmi hálózatának tavaly októberi indulása óta egyetlen új
5G-s állomást sem állított üzembe, a Telenor Magyarország pedig
még azt sem közölte, hogy egyáltalán mikor akarja elindítani a
szolgáltatást. Információink szerint a cégek egy része még nem is
állapodott meg a potenciális beszállítókkal az új hálózat műkö-
déséhez szükséges berendezések szélesebb körű beszerzéséről,
vagyis az 5G-s tenderek lezárása egyelőre várat magára.

A Telekom kezdeti 5G-s lefedettsége.

Az új koronavírus megbe-
tegedések miatt kialakult jár-
ványügyi helyzetre való tekin-
tettel várhatóan nyár végére,
ősz elejére tolódik az úgyne-
vezett igényvezérelt kisbuszos
szolgáltatás második tesztüze-
me .Zalaegerszegen

A program célja, hogy a
lakosság számára olyan terü-
leten is elérhetővé váljon a kö-
zösségi közlekedés, ahol – bár
igény lenne rá – az útviszo-
nyok, kisebb kihasználtság
miatt nem jár helyi autóbusz,
és a legközelebbi megálló is
csak hosszas gyaloglással ér-
hető el. A névre keresz-Zerge
telt buszokat az elmúlt év
novemberében indították el a
zalai megyeszékhelyen, teszt
jelleggel. A 13 utast szállító
kisbuszokkal a közel két hó-
nap során három peremke-

Indulásra készen a Zergék
rületben találkozhatott a város
utazó közössége. Az első teszt-
időszakban a Csertán Sándor
utcából Toposházát,indulva
Gálafejet Gógán-hegyetés érte
el az ingyenes, de minden
esetben regisztrációhoz kötött
szolgáltatás. A tapasztalatok
kiértékelését követően idén
tavasszal kezdődött volna a
második tesztidőszak, ám ez a
járványügyi helyzetre tekin-
tettel, várhatóan, nyár végén,
ősz elején indul.

A Zalaegerszegi Önkor-
mányzat a szolgáltatás megter-
vezését szakmailag koordináló
Mobilissimus Kft.-vel addig is
folytatja az előkészületeket: a
módosított útvonalak térképi
munkálatai befejeződtek, jelen-
leg a menetrendek pontosítása,
a menetrendi táblák módosítá-
sa és a kapcsolódó utastájékoz-

tatási elemek elkészítése zajlik.
A tervek szerint az új Zergék
teszt jelleggel már a Jánkahegy-
re Öreghegyreés az is eljut-
nak, illetve a járatok az isko-

lakezdéshez is jobban igazod-
nak majd. A fejleményekről,
az indulás várható időpontjáról
a városi önkormányzat folyama-
tosan tájékoztatja a lakosságot.

A felvétel az első tesztidőszakban készült.
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* Múltidézés Flam rajzaival

* 2015. decemberében veszítettük el kollégánkat, ,Flamot
vagyis Végs búcsút azonban nem veszünkFarkas Lászlót. ő
t  le, hiszen egyéniségére, bölcsességére, atyai barátságáraő
mindig emlékezni fogunk. Arról nem is beszélve, hogy rajzai,
írásai itt vannak velünk.

Karikatúrái segítségével a nyomtatott számaiban aZalatáj
múltba tekintünk. A válogatás az adott korba repíti vissza
olvasóinkat, s bennünk is felidézi a Flammal együtt töltött
éveket.

(2009.03.19.)

(2009.04.16.)

(2009.05.21.)

• Ingatlankezelés
Épületek, lakások felújítása•

• Köztéri bútorok (padok, szemetesek) gyártása
Járdák, lépcsők felújítása, térkövezés•

• Hibaelhárítás
Épületek, lépcsőházak takarítása•

• Kémény-béléscsövezés
Asztalos- és lakatosmunkák•

• Társasházi közös képviselet ellátása
internetes lekérdezési lehetőséggel

8900 Zalaegerszeg,
Kert u. 39.

Telefon: 92/312-730
92/511-670

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

Minden relatív

Átpolitizált élet

Libák egymás közt

– Milyen jó, hogy megöregedtünk, Jocó. Minket már nem
érint a Gyurcsány nyugdíjreformja.

– Képzeld Inci. A szomszédasszony egész nap azt leste a
függöny mögül, hogy hány Fideszes és hány MSZP-s jött
meglocsolni!

– Tudjátok, hogy a kis Vukot Bajnainak hívják!...

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés 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
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Ebben a nehéz helyzetben igen aktuális Kalkuttai Szent

Teréz üzenete. Olvassák figyelmesen!

Az élet himnusza

Az élet egyetlen - ezért vedd komolyan!
Az élet szép - csodáld meg!
Az élet boldogság - ízleld!
Az élet álom - tedd valósággá!
Az élet kihívás - fogadd el!
Az élet kötelesség - teljesítsd!
Az élet játék - játszd!
Az élet vagyon - használd fel!
Az élet szeretet - add át magad!
Az élet titok - fejtsd meg!
Az élet ígéret - teljesítsd!
Az élet szomorúság - győzd le!
Az élet dal - énekeld!
Az élet küzdelem - harcold meg!
Az élet kaland - vállald!
Az élet jutalom - érdemeld ki!
Az élet élet - éljed!

Teréz anya üzenete

Szokásban volt a zsidóknál,
hogy a tavaszi ünnep alkalmá-
val egy elítéltnek megkegyel-
meztek. Abban az esztendőben
egy politikai fogoly és egy köz-
törvényes bűnöző állt Pilátus
törvényszéke előtt: a Názáreti
Jézus, és egy Barabás nevű fér-
fi, akit gyilkossággal vádoltak.

Pilátus, a rómaiak judeai
helytartója előírás szerint ki-
hallgatta Jézust, akit a főpapok
izgatással, a törvényes rend
megdöntésére tett kísérlettel vá-
doltak, s felrótták neki azt is,
hogy a zsidók királyának neve-
zi magát, amivel megvalósí-
totta a felségsértés bűntettét.

– Te vagy a zsidók királya?
– kérdezte Jézust a helytartó.

„Az én országom nem e világból való”
– Te mondád – felelte egy-

szerűen a vádlott.
– Tehát király vagy te? –

faggatózott tovább Pilátus. Jé-
zus meg égre révedő tekintettel
annyit mondott csak:

– Az én országom nem e
világból való.

Pilátus tanácstalan volt. Jé-
zus vallatásakor nem igazolód-
tak a főpapok által beterjesztett
vádindítvány kitételei. A vád-
lók és az elámított, felheccelt
tömeg egyre ingerültebben vár-
ták az ítéletet. A helytartó a
papi fejedelmekhez fordult:

– Mit kívántok, hogy cse-
lekedjek nektek? Én semmi bű-
nét nem találom ennek az em-
bernek!

– Feszítsd meg! – kiáltották
a főpapok. – Feszítsd meg! Fe-
szítsd meg! – zúgott, morajlott
– mintegy visszhangként – a
tömeg.

Pilátus tisztelte a törvényt, s
nem volt kedvére, hogy ártat-
lannak ítélt embert küldjön a
Koponyák hegyére, ahol a ki-
végzések helye volt abban az
időben. Tudta viszont azt is,
hogy meg kell felelnie hatalma
legfőbb támaszai, a főpapok és
az általuk mindig mozgósítható
tömeg elvárásának. Hirtelen men-
tő ötlete támadt: az egy elítéltre
korlátozott amnesztia. Az ítéle-
tére várakozókhoz fordult.

– Szokás, hogy Húsvétkor el-
bocsássak egy halálra ítéltet.
Íme, itt van a gyilkosság bűné-
vel terhelt Barabás, és Jézus,
akit ti azzal vádoltok, hogy a
Zsidók Királyának nevezi ma-
gát. Feleljetek! Melyiknek ke-
gyelmezzek, melyiküket bo-
csássam el, Jézust vagy Ba-
rabást?

– Barabást! – zúgták a
vádlók.

– És mit cselekedjek Jé-
zussal?

– Feszítsd meg, feszítsd
meg! – hangzott könyörület-
lenek kórusa. Pilátus engedett a
Jézus halálát követelőknek. „Én
mosom kezeimet” – mondta in-
kább csak magának, meghason-
lott lelkiállapotában – mintegy
elvetve magától a felelősség
terhét.

Jézust megragadták a zsi-
dók, megostorozták, bíborvörös
köpönyeget adtak rá, fejére tö-
visből font koszorút tettek,
kezébe – tovább fokozva a csúf-
ságot – nádszálat nyomtak kirá-
lyi jogar gyanánt és röhögve-
hörögve, gúnyos hajbókolással
körbetáncolva Jézust, üvöl-
tötték:

– Üdvözlégy, Zsidó Ki-
rálya!

A papi fejedelmek önelé-
gülten szemlélték Jézus kín-
zását, meggyalázását, s hitték,
hogy a Názáreti megfeszítteté-
sével véglegesen leszámol-
nak legnagyobb politikai ellenfe-
lükkel.

Nem tudták, hogy Nagy-
péntek után eljön a Húsvét-
vasárnap: Feltámadás.

Farkas László

Munkácsy Mihály: Golgota

Munkácsy Mihály: Krisztus Pilátus előtt

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A megyei és térségi lapjaihoz (Zalatáj, Észak-Nyugat Zala,Zalatáj Kiadó
Közép-Zala, Lenti és Vidéke, Zalalövő és Környéke,

Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd, Pacsa és Környéke)
keres a megye minden részéből.tudósítókat

Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek

alkalmazása.

Tudósítókat keresünk!

Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

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
00 30 00 00•

00 00
Ebédszünet: 11 -12

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

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

Bár most minden időt és
energiát a járványügyi védeke-
zés köt le is,Zalaegerszegen
mégis, ha arra járunk, nézzünk
rá a épületére,Göcseji Múzeum
hiszen teljes belső és külső
megújuláson megy keresztül.

– Az épületet 1890-ben emel-
ték, eklektikus stílusban, erede-
tileg takarékpénztárnak épült, il-
letve elegáns bérlakások kaptak
benne helyet. A területen koráb-
ban alispáni kúria állt. A kommu-
nista diktatúra idején államosí-
tották, 1950-től itt működött a
városi tanács, a Petőfi ifjúsági
klub, orvosi rendelők, illetve nap-
közis konyha. 1968-ban a városi
tanács elköltözött az épületből,
1970-72 között pedig Szerda-
helyi Károly tervei alapján átala-
kították, és beköltözött a Gö-
cseji Múzeum. 1973 szeptemberé-

Zajlik a Göcseji Múzeum teljes felújítása
ben nyílt meg az első kiállítás.
Egy ideig még itt voltak a ZTE
irodái, és az olajipari múzeum
irodái is. 1996-ban megvalósult
a tetőtér beépítés, 1999-2000
között modernizálták az épüle-
tet, és új állandó kiállítás is
nyílt. Az addig a megyéhez, az
államhoz tartozó múzeum 2013.
január 1-jén került át a városi
önkormányzat fenntartásába. Az
intézmény szakmai munkájára
büszkék vagyunk, köszönet a
mindenkori vezetőknek, név sze-
rint is dr. Németh Józsefnek, dr.
Vándor Lászlónak, Kaján Imré-
nek és dr. Kostyál Lászlónak,
továbbá minden egykori és je-
lenlegi kollégának! – tájékozta-
tott polgármes-Balaicz Zoltán
ter, majd így folytatta:

– 2015-ben született meg a
Modern Városok Program, mely-

nek egyik pontja a városreha-
bilitációt célozza meg. Bár Za-
laegerszeg nagy történelmi múlt-
ra tekint vissza, sajnos más, sze-
rencsésebb városokhoz képest
nekünk nagyon kevés építészeti
emlékünk maradt az elmúlt szá-
zadokból. Ami van, azt őrizni
és vigyázni kell rá.

A városrehabilitációs prog-
ram keretében:

– Megújult a Mária Mag-
dolna Plébánia 1763-as épülete.

– Elkészült az 1750-es botfai
Erdődy-Hüvös kastély felújítása.

– Befejeződött az 1765-ös
Kvártélyház és a Levéltár épü-
letének felújítása.

– Folynak a munkálatok az
1890-ben épült Göcseji Múze-
um épületén.

– A következő években pe-
dig megvalósulhat az 1747-től
épült Mária Magdolna Plébáni-
atemplom felújítása és az új or-
gona beszerzése, a Galamb ut-
cában új parkolók kialakítása, a
volt KISZÖV székház (1858-
ban épült Korona Szálló) felújí-
tása, a Vásárcsarnok mellett kéz-
műves termékek helyi piacának
megépítése, a Göcseji úti teme-
tőben új ravatalozó építése, és
az egykori (az 1900-as évek
elején épült) mérlegház helyre-
állítása.

Fotók: Seres PéterFotók: Seres Péter
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Az elmúlt napokban több
civil szervezet kért tájékozta-
tást a beszámolók május 31-i
leadási határidejének meg-
hosszabbításával kapcsolatban
tekintettel arra, hogy a kihir-
detett veszélyhelyzet miatt a
beszámolót elfogadó testület
összehívása nem lehetséges.

Ezzel kapcsolatban az
alábbi tájékoztatást adjuk:

A civil beszámolók bekül-
dési határidejének megváltoz-
tatásával kapcsolatban az Or-
szágos Bírósági Hivatalnak
nincs releváns döntési lehe-
tősége.

Az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, vala-
mint a civil szervezetek mű-

ködéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. tör-
vény (Civil törvény) 30.§-a
alapján a bíróság a szervezetet
akkor sújthatja pénzbírsággal,
ha a beszámoló közzétételi
kötelezettségét egy éven belül
nem pótolja.

Amennyiben a beszámo-
lók benyújtásának határidejé-
vel kapcsolatban egy esetle-
ges moratórium kerül kihir-
detésre a jogalkotó által, úgy
arról az Országos Bírósági
Hivatal a https://birosag.hu/
civil-eljarasok/hirek/rovat/
civil-hir oldalon fogja tájé-
koztatni a civil szervezeteket.

Forrás:
Országos Bírósági Hivatal

Fontos hír a civil szervezeteknek

A szomorú eset itt történt,
Zalában, egy Zalaegerszeghez
közeli faluban. A Pethőhenyét
sok évvel ezelőtt otthonául vá-
lasztó hölgy Ausztriából költö-
zött Magyarországra, ebbe a
csendes és szép faluba.

Az idős asszony 2019. áp-
rilis 23-án hunyt el a zalaeger-
szegi kórházban. Az ott szolgá-
latot teljesítő dolgozó és annak
testvére – aki éveken keresztül
segített a ház körüli munkában
az idős hölgynek – vették át a
halott kulcsait és személyes
tárgyait a kórháztól – mondja a
község polgármestere, Deák
István.

Miután az elhunytnak nem
voltak hozzátartozói, a temetést
az önkormányzat intézte és fe-
dezte, s a további feladatok és

Terhes örökség…
Egy furcsa hagyatéki ügy Pethőhenyén

kötelességek is az önkormány-
zatra maradtak. Mivel a hozzá-
tartozók hiánya előrevetítette,
hogy a jómódú hölgy örököse a
magyar állam lesz, a falu
polgármestere kötelességének
tartotta és tartja ma is, hogy
őrizzék az elhunyt vagyonát.

A történethez tartozik, hogy
az idős hölgy még 2005-ben
végrendeletet helyezett letétbe
egy egerszegi ügyvédnél. Halá-
la után azonban kiderült, hogy
az irat nem felel meg a tör-
vényes előírásoknak, így az a
hagyatéki tárgyaláson nem ve-
hető figyelembe.

Apropó hagyatéki tárgya-
lás… Erre – közel egy év múl-
tával – még nem került sor.
Mint azt az ügyben eljáró köz-
jegyző lapunknak elmondta,

még nem fejeződött be az eset-
leges örökösök felderítésének
folyamata.

Érdekes az említett ügyvéd
szerepe, akinél a végrendeletet
elhelyezte az idős hölgy. Az ő
neve szerepel a végrendeletben
is, mégpedig a végakarat vég-
rendeleti végrehajtójaként, sőt
a végrendelet kedvezménye-
zettjeként is, ráadásul részt vett
a hagyatéki leltár felvételén is.

A közjegyző részletes tájé-
koztatást adott az ügy elhúzó-
dásával kapcsolatban. Nem
voltunk ilyen szerencsések az
ügyvéddel, aki hozzá elküldött
kérdéseinkre nem válaszolt a
mai napig. Telefonon is csak a
titkárnőig jutottunk, pedig
számtalanszor kerestük.

További érdekességek is
vannak ebben az ügyben. Pet-
hőhenye polgármestere által
tett feljelentés ügyében (lopás

vétsége) a Zalaegerszegi Rend-
őrkapitányság megszüntető ha-
tározatát a Zalaegerszegi Járási
Ügyészség hatályon kívül he-
lyezte és az eljárás folytatását
rendelte el.

Mint ahogy mi is tovább
folytatjuk történetünket, mert
számos furcsaság derült ki
ebben a rendhagyó hagyatéki
ügyben.

Talán mellékesnek tűnhet,
de az állatvédők nyilván más-
képp vélekednek arról, hogy az
elhunyt hölgy kutyája közel
egy éve „vesztegzár” alatt van
a néhai gazda házában. A jó-
szándékú szomszédok etetik,
gondozzák. Vajon ki lesz a vég-
leges gazdája? Talán jobb lenne
erről előbb dönteni, mint az
örökségről… Ami egyébként
nem átlagos értéket képvisel.

Ekler Elemér
(Folytatjuk)

Buszmegálló Pethőhenyén… A hagyatéki ügy is megállt.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

Hirdetésszervezõket

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Eladó egerszegi lakás a belvárosban
Zalaegerszegen, a belvárosban, a Mikes Kelemen utcai 3 emeletes,

blokktéglából épült társasházban 56 m -es ,2
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 es30/235-4814-

vagy a es telefonon lehet.30/410-5684-

Álhír, hogy Magyarorszá-
gon beszüntették a parlamentet
– jelentette ki a külgazdasági és
külügyminiszter a CNN-nek
adott interjúban.

Szijjártó Péter csütörtök
(április 9.) éjjel Budapestről
nyilatkozott a televíziónak. A
műsorvezetőhöz szólva úgy fo-
galmazott: „(...) sajnálattal köz-
löm, hogy újabb álhírt terjeszt
Magyarországról, mivel azt
mondta, hogy a parlamentet be-
szüntették (...), ami nem igaz. A
parlament ülésezik. Ezen a hé-
ten például (...) három napon is
ülésezett.”

A magyar miniszter arra
reagált, hogy ezt megelőzően a
műsorvezető azt mondta: a
francia nemzetgyűlés, a brit
parlament és az amerikai
kongresszus működik, míg a
magyar nem.

A kabinet határozatlan idejű
rendeleti kormányzáshoz kért
felhatalmazást, és ezt a parla-
ment elfogadta – tette hozzá a
CNN műsorvezetője. Azt kér-
dezte Szijjártó Pétertől, hogy
miért volt szükség erre a fel-
hatalmazásra; melyek azok az
intézkedések, amelyeket ne
tudtak volna meghozni a koro-
navírus-járvány megfékezésére
ekkora parlamenti többséggel.

A miniszter úgy vélekedett,
hogy számos álhír terjed Ma-
gyarországról az új törvénnyel
kapcsolatban. Sok helyütt ki-
emelik, hogy a jogszabálynak
nincsen időkorlátja.

„Ez nem teljesen igaz, mi-
vel a törvény kimondja, hogy
maga a parlament jelentheti
csak ki a rendkívüli helyzetet.
Őszintén szólva ennél demok-
ratikusabb megoldást nem is
tudok elképzelni, hiszen a tör-
vény a parlamentnek ad döntési

A parlament összetétele nem „lottósorsolás” eredménye
jogot, amely demokratikus fel-
hatalmazást kapott az emberek-
től.” – hangoztatta Szijjártó
Péter.

Kitért arra, hogy az Európai
Unió három másik tagállamá-
ban – Lengyelországban, Mál-
tán és Horvátországban – ha-
sonló jogi szabályozás van
érvényben.

„A kettős mércét teljesen
elutasítom” – jelentette ki.

„Miért ismét Magyarország
van terítéken? Ezeket a kettős
mércéket kéne félretenni a
jelenlegi vírushelyzetben” –
mondta.

Megjegyezte azt is, hogy a
parlament összetétele „nem egy
lottósorsolás, hanem választá-
sok eredménye”. Természetes-
nek nevezte, hogy a többség a
kormánypártoké.

Álhír, hogy a kabinet el-
lenőrizetlenül és korlátlanul al-
kothat rendeleteket – jelentette
ki a tárcavezető. A törvény
világosan kimondja, hogy csak
olyan rendeleteket lehet hozni,
amelyek az országot, az embe-
reket és a gazdaságot védik a
koronavírus-járvánnyal szem-
ben – fűzte hozzá.

A magyar tárcavezető azt
hangoztatta, hogy azok a jogok,
amelyeket a kormánynak adott
a parlament, sokkal korlátozot-
tabbak, mint azok, amelyekkel
például a francia elnök ren-
delkezik „rendes körülmények
között”.

„Szóval úgy beállítani a
helyzetet, mint egy demokrácia
elleni támadást, méltatlan őszin-
tén szólva” – vélekedett.

Szijjártó Péter elmondta,
hogy ezen a héten tizenhat tör-
vénytervezetet nyújtottak be a
parlamentnek, amelyeket két
részre kell osztani.

„Egyrészről vannak a vírus
elleni küzdelemre vonatkozó
rendelkezések. Ezeknél lehető-
ségünk van a rendeletalkotásra,
mint ahogyan azt sok más or-
szág is tette, hiszen ezek sürgős
ügyek. Másrészről vannak az
olyan törvények, amelyek füg-
getlenek a vírushelyzettől, eze-
ket a parlament rendes eljárás-
rend szerint hozza meg.” –
hangsúlyozta a külgazdasági és
külügyminiszter a CNN-nek.
(Forrás: )MTI

***
Nevezzük nevén ezt az aljas

némbert, aki az „interjút” (in-
kább koncepciós vallatásnak
hívnám) készítette. Christiane
Amanpourtnak hívják a brit-
iráni származású személyt, aki-
nek szereplését az említett (ál-
talam is látott) műsorban nem
lehet sajtóetikai szempontok
alapján értékelni, minősíteni.

A nyugati álhírgyártás baj-
noka, a CNN az amerikai bal-
liberálisok (Demokrata Párt)
szócsöve. Jó ezt tudni, hogy
képben legyünk.

A múlt szelleme kísértett és
költözött 2020 áprilisában a

CNN stúdiójába. Érdemes utá-
na olvasni egy bizonyos Robert
William Seton-Watson neveze-
tű egyén médiamunkásságának
az 1920-as évek elején. A ma-
gyarok elleni gyűlölet jellemez-
te írásait, a korabeli sajtóban
megjelenő hazugságdömping is
a nevéhez köthető. Egyik szel-
lemi előkészítője volt a trianoni
diktátumnak, ami egyes forrá-
sok szerint már 1917-ben ké-
szen volt. Nem csoda, hogy az
Egyesült Államok akkori elnö-
ke, Thomas Woodrow Wilson
is aláírta 1920-ban. Trianonban
már senkit sem érdekelt gróf
Apponyi Albert igazságbeszéde.

Múlt csütörtökön Szijjártó
Péter elegánsan és nagyszerűen
érvelve megsemmisítette a ha-
zug és aljas kérdésekkel támadó
nőszemélyt. Christiane Aman-
pourt (és a CNN) számára egy
ocsmány módon Magyarorszá-
got igaztalanul támadó „inter-
jú” volt a fontos akkor, amikor
a világot a koronavírus tartja
rettegésben. Miközben „hazája”
a Föld legfertőzöttebb országa,
a legtöbb halottal.

E.E.

Saját csapdájába esett a „riporter”.
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Eladó antik bútorok Zalaegerszegen
Egyedi gyártású 1920-as évek elején, az készült,
diógyökér intarziaberakású, kitűnő állapotban lévő

és (3 db) eladók Zalaegerszegen.tálaló vitrines szekrények

Együttes szobaberendezéshez kiválóan alkalmasak.
Ugyanitt nagyon jó állapotban lévő is eladók.koloniál bútorok

Érdeklődni a -es,30/235-4814

vagy a -es telefonon lehet.30/410-5684

A 100 évesZTE
jubileuma alkalmával
újra kaphatók lesznek
a ko-Zalatáj Kiadó
rábban megjelente-
tett, a klubbal kap-
csolatos könyvei, ki-
adványai.

A ,Megkoronázva
a , aZTE-mozaikok
Bajnokcsapat A nagy,
csapat I-II. megvá-
sárolhatóak lesznek
majd a szerkesztő-
ségben (Zalaeger-
szeg, Kosztolányi tér
1/B) munkanapokon
8-15 óráig, illetve
utánvéttel.

Az árusításra ter-
mészetesen csak a
rendkívüli járvány-
helyzet feloldása
után kerülhet sor.

A ZTE 100 évére emlékezve
Könyvek, kiadványok előjegyezhetők

Addig is e-mailon (zalataj@
zelkanet.hu, zalatajkiado@gmail.
com) a kiadványok elője-

gyezhetők. További informá-
ciók a 30/378-4465-ös tele-
fonon.

Újra kapható lesz a Megkoronázva című
kötet is.

Most, hogy nyakunkon van
ez a koronavírusnak nevezett
rém, talán át kellene gondolni a
labdarúgás(unk) jövőjét is.

Kezdjük a külföldi, a kima-
gasló nézőszámot és teljesít-
ményt nyújtó, magas profitot
termelő bajnokságokkal! Nincs
sok közünk hozzá, ezért nem is
szeretnék hosszasan foglalkoz-
ni velük.

Csillagászati összegek röp-
ködnek ebben a szférában. Ez
meddig fokozható? Fokozha-
tó-e? Erkölcsileg elfogad-
ható-e?

S most térjünk haza, Ma-
gyarországra! A bajnoki kény-
szerszünetben elérkezett az ide-
je annak, hogy átgondoljuk a
magyar bajnokság rendszerét.
Egyrészt a logika törvényei
szerint, másrészt gazdasági
szempontok alapján. Az előbbi
a verseny tisztasága, utóbbi a
pénzügyi fenntarthatóság miatt
fontos.

A magyar élvonalban 12
csapat szerepel. Három forduló,

Elérkezett a változtatás ideje?
A jelenlegi rendszer igazságtalan

33 mérkőzés után dől el min-
den. Igazságtalanul!

Nézzük kizárólag a ténye-
ket! A bajnoki címért két csapat
küzd a legnagyobb eséllyel: a
Ferencváros és a Fehérvár FC.
A három mérkőzés közül két-
szer a Fehérvár a pályaválasztó.
Ez igazságos?

A kiesés ellen küzdő csa-
patok esetében a ZTE hat eset-
ben játszik a riválisok ellen
hazai környezetben, kilencszer
idegenben szerepel. Ez igaz-
ságos?

A sport alapelve, hogy a
küzdő felek azonos körülmé-
nyek között, azonos esélyekkel
mérkőzzenek meg egymással.
A jelenlegi kiírás ennek el-
lentmond.

Persze mondhatják, hogy
könnyű kritizálni, de megoldást
is kellene javasolni. Megteszem.

A bajnoki rendszer változta-
tására most lenne a legjobb
alkalom.

Az NB I-ben 14 csapatos
rendszert kellene bevezetni. Az

NB II-ben – a kialakult gaz-
dasági helyzetre tekintettel,
költségkímélés miatt – kétszer
12 vagy 14 csapatos mezőny
lenne célszerű. A mostani egy-
csoportos, 20 csapatos mezőny
ésszerűtlen és drága. Az NB
III-ban három 12-14 csapatos
csoport bőven elég lenne.

Ám ha az MLSZ minden-
képpen ragaszkodik az NB I
12-es mezőnyéhez, igazságo-
sabb lenne a következő rend-
szer. Az első két forduló (22
mérkőzés, oda-vissza rendszer-
ben) után az első hat helyezett
a bajnoki címért, a második hat
pedig a kiesés ellen játszana
oda-vissza rendszerben. Nincs
vita, igazságos, sportszerű a
helyzet. Ez összesen 32 mér-
kőzést jelentene, a mostani 33-
mal szemben. Minimális elté-

rés, de az ésszerűség, a sport-
szerűség maximális a mostani
rendszerhez képest.

Mi az akadálya ennek?
Egyébként ugyanez lenne a
véleményem, ha a ZTE FC
nem lenne érintett ebben a
helyzetben!

E kritikai észrevétel mellett
természetesen értékelem az
MLSZ – a magyar labdarúgás
fejlesztése érdekében több fron-
ton tett – eddigi erőfeszítéseit.

Tudom, hogy a jelenlegi
vészterhes időben sokkal fon-
tosabb dolgok vannak, mint a
labdarúgás. De nem lesz itt ál-
landóan ez az alattomos jár-
vány, s az élet folytatódik to-
vább. Focimeccsek is lesznek.
Talán jobban figyelembe véve
a fair play elveit.

Ekler Elemér

ZTE-gólöröm Debrecenben. Vajon mikor folytatódhat a baj-
nokság?

Fotó: DVSC honlapjaFotó: DVSC honlapja


