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a koronavírus

ellen küzdők

A nagy változások persze
sosem egyik percről a másikra
történnek. A felfedezések és
az európai kirajzás kora sem
úgy kezdődött, hogy Kolum-
busz belebotlott az amerikai
kontinensbe 1492-ben, azt
megelőzte az afrikai kikötők
létesítése, az törökök által
meghódított Közel-Keletet
megkerülő indiai kereskede-
lem fellendülése és úgy ál-
talában az európai hajózás
fejlődése. Mégis, Európa ha-
lálát talán ehhez a naphoz
fogják kötni leszármazottaink,
amikor elemzik, hogyan sike-
rült a legfejlettebb és legbol-
dogabb kontinensből egy
frusztrált, szegény tébolydát
csinálni.

Az Európai Bíróság dön-
tött (Ki kell engedni a röszkei
tranzitzónából az elutasított

Európai tébolyda
menedékkérőket. A testület
szerint őrizetnek minősül az
illegális bevándorlók tranzit-
zónában tartása. A döntés
előzménye, hogy két iráni és
két afgán menedékkérelmét a
magyar hatóságok elutasítot-
ták, mert biztonságos tranzit-
országon át érkeztek – a
szerk.), méghozzá a képen
szereplő logika mentén. Nem
számít a valóság, csak az
ideológia. Beérett a nyílt tár-
sadalom elmeháborodott tár-
sadalommérnök híveinek év-
tizedes aknamunkája, az egye-
temek, a kultúra és a bírósá-
gok megszállása. Ahogy nem
számít, hogy kinek mi van a
lába között, akkor is nő, ha
hímvesszője van, úgy az Eu-
rópai Bíróság tagjainak sem
számít, hogy egy kerítés nem

A belső te-zalaegerszegi
hermentesítő út és a Jákum
Ferenc utca találkozásánál tar-
tották május 6-án a projekt-
indító sajtótájékoztatót.

Zalaegerszeg rendezett ta-
nácsú várossá nyilvánításának
135. évfordulóját ünnepeljük –
kezdte beszédét Balaicz Zoltán
polgármester, a rendezvény
házigazdája. Megválasztották
első polgármesterünket, Ko-
vács Károlyt, aki tízéves reg-
nálása alatt rendkívül sok fej-
lesztést hajtott végre.

Balaicz Zoltán hivatalo-
san is meghirdette a Kovács
Károly városépítő programot,
amelynek keretében eddig soha
nem látott mértékben újítanak
fel, illetve építenek közterüle-
teket, járdákat, parkolókat.

Elindult a Kovács Károly városépítő program Zalaegerszegen
Az elmúlt húsz évben meg-

változott Zalaegerszeg – álla-
pította meg a polgármester. –
A gépjárművek száma 35 ezer-
re nőtt, de a város szerkezete
változatlan maradt. Ez olyan
kihívás, amit régóta szerettünk
volna megoldani. Egy 15 évre
szóló, ciklusokon átívelő prog-
ramot dolgoztunk ki, amit a köz-
gyűlés egyhangúlag támogatott.

A Településfejlesztési Ope-
ratív Programban, a Modern
Városok Programban még
vannak lehetőségeink, illetve a
múlt héten megjelent kor-
mányhatározat 12,8 milliárd
forint fejlesztést biztosít a vá-
ros számára.

– Az elmúlt száz évben
nem költöttek annyit Zala-
egerszeg úthálózatára, mint

amennyit a következő három
évben lehet – erről Vigh László
országgyűlési képviselő be-
szélt. – A tervezett ütemben

épül a járműipari tesztpálya, il-
letve a várost az M7-es autópá-
lyával összekötő gyorsforgalmi

Balról Vigh László, Balaicz Zoltán, dr. Mosóczi Zoltán és Bali
Zoltán.

A pénz, a gazdaság meghatározó tényező. Folytatni kell a
koronavírus járvány miatt félbeszakított labdarúgó-bajnok-
ságokat.

Az első a sorban a múlt hét végén a német Bundesliga volt.
Két tv-csatorna is adta a meccseket. Nézők viszont nem lehet-
tek a stadionokban. Lehangoló volt a néptelen lelátó.

Feltehetjük a kérdést: kiért, kikért van a labdarúgás? Ön-
magáért? Vagy a szurkolóknak is van némi közük hozzá? Ér-
velhetnek persze azzal a játék nézők nélküli folytatása mellett
döntők, hogy a televízióban mindent láthatnak.

Végül is igazuk van. Megiszik a szurkoló néhány üveg al-
koholmentes sört, nézi a meccset és az üres lelátókat a tv-ben.
S ha netán győz a csapat, örömében ágyba viszi a guminőt. Ha
hölgy a szurkoló, akkor sincs probléma, hiszen már fejlett
gendervilágban élünk.

E.E.

Fejlődéstörténet…

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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A nap, amikor a valóság megszűnt számítani Európában

Egy frusztrált, szegény tébolyda lett

lehet börtön annak, aki
kint van.

Az Európai Bíróság szerint
ugyanis az, ha valakit nem
engedünk be az országba, de ő
lekuporodik a sarokba, nem
megy sehova, az őrizetbe vé-
telnek számít.

Európa eljutott odáig, hogy
már a saját szemének sem
hisz, hanem megkérdezi egy
illetékes elmebeteget arról,
hogy mit kell látni. Ha az
illetékes elmebeteg azt mondja
a kerítésre, hogy ez egy szoba,
akkor a bíró úgy ítél, hogy az
egy szoba, ahova embereket
bezártak.

Európát a nyílt társadalom
diktatúrája fogja megölni,
amikor már semmit nem lehet
annak látni és annak leírni,
ami. Megszűnt a valóság szá-
mítani abban az Európában,
amelyik elsőként hirdette ki a
racionális ész primátusát a
hiedelmek felett. Visszatértünk
a középkorba, de az egyház
méltósága és műveltsége nél-
kül, pusztán néhány önmagát
liberálisnak hazudó elmebe-
tegnek engedelmeskedve. (For-
rás: )tutiblog.com

*  *  *
Európa nyugati fele való-

ban olyan, mint egy nagy té-

bolyda. Ezeknek az elmebe-
tegeknek a felmenői gyarma-
tosították a világot, rabszol-
gákkal kereskedtek, s most a
normálisan gondolkodó orszá-
gok polgárait akarják szellemi,
lelki börtönbe zárni.

Ha kaptak volna 40 év
kommunista diktatúrát és
szovjet megszállást (nem a
Gorbacsov-féle glasznosztyból
vagy peresztrojkából, hanem a
legvéresebb sztálini időszak-
ból), talán más lenne ez a
mocskos „szabad” világ.

A nagy európai téboly-
da kis „vidéki” telephelye a

„magyar” ellenzék. Amikor
annak egyik ápoltja a zsidó
tulajdonostól elrabolt villából
tart példabeszédet, s akar
erkölcsi magasságokba emel-
kedni, az már a vég. Dobrev
Klára, Gyurcsány Ferenc, no
de ne folytassuk! Arra sem
méltóak, hogy a nevüket le-
írjuk.

Ilyenek a kommunista idő-
ben is voltak, saját nemzetüket
elárulva a moszkvai elvtársak
kegyeit keresték. Most a
brüsszeli idióták ülepéhez
szeretnének közelebb jutni
lelkesen.

A nagyobb veszély Brüsz-
szelből fenyeget (külföldi tá-
mogatás nélkül ezek az ellen-
zéki „politikusok” csak szeren-
csétlen balfékek), mint ahogy
korábban Moszkva befolyá-
solta sorsunkat.

A „nagy Szovjetunió” nincs
már. Talán erre a sorsra jut ez a
jelenlegi nyugati birodalom is.
Vagy megváltozik. S Európa
visszatér gyökereihez. Olyan
lesz, amilyennek Konrad Ade-
nauer, Aleide de Gasperi,
Robert Schuman és társaik
megálmodták.

Ekler Elemér

okosút. Ezek döntően be-
folyásolják Zalaegerszeg jö-
vőjét. Büszkék lehetünk, mert
nincs még egy megyei jogú
város, amely ekkora össze-
get fordíthat közlekedése fej-
lesztésére – hangsúlyozta Vigh
László.

– A járványügyi vészhely-
zet nem írja felül a hazai köz-
úthálózat fejlesztésével kap-
csolatos terveket – mondta dr.
Mosóczi László közlekedéspo-
litikáért felelős államtitkár. A
megyei jogú városok és tér-
ségeik bekapcsolása a gyors-

Elindult a Kovács Károly városépítő program Zalaegerszegen
forgalmi úthálózatba továbbra
is kiemelt feladat. A Modern
Városok programban a 12,8
milliárd forintos támogatás
hatalmas fejlesztés és lehe-
tőség a város és a régió
számára.

A VMK térrekonstrukció-
jával zárul idén az a pro-
jekt, amelyre a város 2017-től
1.7 milliárd forintot fordítha-
tott. Összesen 29 helyszí-
nen újítottak fel utakat, jár-
dákat. Az útfejlesztési kon-
cepció ennek folytatása, ame-
lyet az arányos városfejlesz-
tés figyelembevételével állí-

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

tottunk össze – hangsúlyozta
Bali Zoltán, a városépítő
programot koordináló alpol-
gármester.

A felújítás a közművekre
is kiterjed, 71 városi utat és
7 teret érint. A 19 parkoló-
val összesen 264 hellyel bővül
a várakozóhelyek száma. A
tervezés és a közbeszerzés
után a kivitelezés jövőre in-
dulhat.

Samu László
(A 15 éves, cikluson át-

ívelő koncepció részleteiről
folyamatosan tájékoztatjuk
majd olvasóinkat.)

(Folytatás az 1. oldalról)

15 évre szól és ciklusokon ível át
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• • •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

Cikksorozatunk első részé-
ben vázoltuk a rendhagyó eset
előzményeit. A Pethőhenyén

élő idős hölgy Ausztriából köl-
tözött ebbe a csendes, szép fek-
vésű zalai faluba. 2019. április
23-án hunyt el a zalaegerszegi
kórházban. Bár jelentős vagyon
maradt utána, jogilag igazolt
örökös nem lévén az önkor-
mányzat temettette el. A mai
napig – egy év elteltével – a
kutyája egyedül él a ház kert-
jében, az egyik jószándékú
szomszéd eteti.

Érdekes a történetben egy
egerszegi ügyvéd szerepe, aki-
nek közreműködéséről már ír-
tunk. Az ő neve szerepel az
idős hölgy végrendeletében,
mégpedig a végakarat végren-
deleti végrehajtójaként. Sőt a
végrendelet kedvezményezett-
jeként is, ráadásul részt vett a
hagyatéki leltár felvételén is. A
végrendeletet egyébként érvény-
telenítették, mert nem felelt
meg a törvényes előírásoknak.

Az üggyel foglalkozó köz-
jegyző részletes tájékoztatást
adott az ügy elhúzódásával
kapcsolatban. Nem így az em-
lített ügyvéd, aki egyetlen meg-
keresésükre sem válaszolt. A
cikksorozat első részének meg-
jelenése után több ügyvéd is
jelezte, hogy nevezzük nevén az
említett urat, mert ez így, név-
telenül az egerszegi kollégákra
vethet rossz fényt. Természete-
sen ezt hamarosan megtesszük.

Időközben Pethőhenye pol-
gármestere feljelentést tett az

Terhes örökség… (2.)
Egy furcsa hagyatéki ügy Pethőhenyén

ügyben, mivel kötelessége az
elhunyt vagyonának őrzése,
ami nagy valószínűséggel a
magyar államé lesz. A Zala-
egerszegi Rendőrkapitányság
az ügyben megszüntető hatá-
rozatot hozott, ám ezt a Zala-
egerszegi Járási Ügyészség ha-
tályon kívül helyezte és az el-
járás folytatását rendelte el.

A Zalaegerszegi Rendőrka-
pitányság Bűnügyi Osztálya
azonban újból megszüntette az
eljárást, kisebb értékre elköve-
tett lopás vétségének megala-
pozott gyanúja miatt ismeretlen
tettessel szemben, mivel a
cselekmény nem bűncselek-
mény. A határozat indoklási
részében az szerepel, hogy a
hagyatéki eljárást a közjegyző
végzi, aki jelen volt a leltár
felvételén. A közjegyző azon-
ban nem volt jelen, ezt ismé-
telten megerősítette lapunknak.
Sőt a település jegyzője sem
volt ott, őt a jegyzőség igaz-
gatási 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 érin-
tett a szabálytalannak minősí-
tett végrendeletben – megjelent
az elhunyt hölgy házának ud-
varán. Körbenéztek, aztán el-

mentek. Nem valószínű, hogy
ez a „szemle” gyorsította volna
az eljárást.

A határozat szerint a ha-
gyatéki leltár után nem jártak a
házba, erőszakos behatolásra
utaló nyom sem található.
Kérdés viszont – az ellentmon-
dások miatt – több is fel-
vetődik.

Nézzük akkor az ellentmon-
dásokat!

Az ügyvédi letéti szerző-
désben az szerepel, hogy az
elhunyt még 2005 nyarán sze-
mélyesen átadott az ügyvédnek
egy zárt borítékot, amelyben a
végrendelete szerepelt. „Azzal
az utasítással”, hogy halála
után nyissa fel, s az abban lévő
végrendelet szerint intézkedjen.

Ezzel szemben a 2020 már-
cius 30-án kelt rendőrségi ha-
tározat szerint az elhunyt az
ügyvédet bízta meg a végren-
delet elkészítésével, ez azon-
ban nem lett hitelesítve köz-
jegyzővel, így érvénytelení-
tették.

Ha elfogadjuk az első va-
riációt, akkor a rendőrség mire
alapozza a határozatban sze-
replő állítását? Folytatott ezzel
kapcsolatban vizsgálatot? Meg-
kérdezték 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 sza-
bályos végrendeletet készíteni?

A pethőhenyei polgármester
feljelentése miatt indított bűn-
ügyben a rendőrség megszűn-

tető határozatot hozott. Ezt
azonban a Zalaegerszegi Járási
Ügyészség hatályon kívül he-
lyezte és az eljárás folytatását
rendelte el, mert számos nyo-
mozati mulasztásra derült fény.
Többek között megkérdőjelez-
hető a hagyatéki leltár teljes-
körű felvétele. Nem került sor
ugyanis azoknak a személyek-
nek a meghallgatására, akik
ismerettel rendelkeztek az el-
hunyt vagyontárgyaival kap-
csolatban.

Nem volt elfogadható az a
nyomozati megállapítás sem,
hogy a házon nem látható erő-
szakos behatolás nyoma. Ez
ugyanis még a polgármester
feljelentése előtti időszakban
történt rendőri intézkedés fel-
jegyzésén alapult.

Elméletileg egyébként nem
volt szükség erőszakos behato-
lásra, 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 önkormányzat-
hoz 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 ed-
dig még egyetlen megkere-
sésünkre sem válaszolt, amikor
az ellentmondásokra kerestük a
választ.

E.E.

(Folytatjuk)

Kálvária Pethőhenyén. Lassan a hagyatéki ügy is ezt járja…

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj
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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.

(2009.01.29.)

(2009.02.19.)

(2009.02.19.)

• 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.

Halottvivők

Gyurcsány-suszteráj 2009

Viszonyok

Nehéz teher Gyurcsánynak és Veres pénzügyminiszternek.

– Bökjön rá még egy pár lyukat, mester, mert már nincs
hová szorítani.

– Gondold meg, Aranka, a Gyurcsányné minden nap két-
százharmincötezerrel mehet a piacra.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Zalatáj

Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

Hirde
ssen

nálu
nk !
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Minden családtámogatási ellátás változatlanul igényelhető a veszélyhelyzet ideje alatt
Beszélgetés dr. Sifter Rózsával, Zala megye kormánymegbízottjával

Csatlakozva a #maradjott-
hon kampányhoz, a Nemzeti
Összetartozás évében és a Zrí-
nyi Miklós emlékévben is
meghirdette a Zala Megyei
Kormányhivatal az épített kör-
nyezetünk kiemelkedő elemei-
nek bemutatását célzó rajz- és
fotópályázatát az általános és
középiskolás tanulók részére –
ismertette lapunkkal dr. Sifter
Rózsa kormánymegbízott.

– A Zala Megyei Kor-
mányhivatal hetedik alkalom-
mal 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 hív-
ják fel a figyelmet. Az idei pá-
lyázattal a Zala Megyei Kor-
mányhivatal a távoktatásban
otthon töltött idő hasznos el-
töltésének elősegítésébe is be-
kapcsolódott, és minden pályá-

Csodák az ablakból

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

tött idő lehetőséget teremt arra
is, hogy közvetlen környeze-
tünk épített elemeire felfigyel-
jünk, azokat megismerjük és do-
kumentáljuk. Ezzel olyan kin-
csekre és csodákra is lelhetünk,
amelyeket az eddigi felgyorsult
életvitelünk során észre sem vet-
tünk. A pályázat kiírói ugyan-
akkor a pályázók képzeletében
és emlékeiben élő látványossá-
gokra is kíváncsiak voltak, így
minden olyan pályaművet vár-
tak, amely a táji- és épített
környezetünkhöz kapcsolódik.

– Mi volt az alapvető célja
a hét évvel ezelőtt elindított
pályázatnak?

– A Zala Megyei Kormány-
hivatal rendkívül fontosnak
tartja, hogy ráirányítsa a fi-
gyelmet az épített környezeti
nevelés fontosságára, hiszen
már fiatal korban szükség van
a formák, az arányok, a minket
körülvevő környezet megisme-
résére, a társadalmi értékrend
kialakítására, ezzel pedig az
épített környezet iránt fogé-
kony társadalom erősítésére. A
gyerekek és a fiatalok fejlődé-
sét nagymértékben befolyásol-

ják az élettereik, mint például
a lakás, a tanulás és a játék
terei, ezáltal döntő hatást gya-
korolnak a szocializációs fo-
lyamatokra. Az épített környe-
zet iránti tudatosságra történő
nevelés ugyanakkor nagy ha-
tással van az épített környe-
zetünk minőségének emelésé-
re, hiszen ezekből a fiatalokból
lesznek a jövő építtetői, beru-
házói és tervezői. Ebből a
célból indította útjára hét évvel
ezelőtt a mára már hagyomá-
nyosnak 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 leg-
sikeresebb pályaműveket egy
különleges installáción keresz-
tül mutatják be.

A családtámogatások minden típusa igényelhető a ve-
szélyhelyzet ideje alatt is, sőt a Családvédelmi Akcióterv elemei
iránt a koronavírus járvány elleni védekezés időszakában sem
csökkent az érdeklődés. Magyarország Kormányának elsőd-
leges célja az emberéletek védelme, ugyanakkor a védeke-
zés mellett azt is kiemelt feladatának tartja, hogy a csa-
ládközpontú politika terén meghozott intézkedések sikeresek
maradjanak, így ebben az időszakban sem fenyegetheti veszély a
családtámogatás egyetlen elemét sem. Az aktuális helyzetről
beszélgettünk Zala megye kormány-dr. Sifter Rózsával,
megbízottjával.

– Kedvező demográfiai adatok olvashatók a statisztikai
jelentésekben.

– Hazánkban a legfrissebb országos adatok alapján jelentő-
sen nőtt a születések száma január-februárban, valamint negyven
éve nem házasodtak annyian egy hónap alatt, mint idén február-
ban. A már elért eredmények megóvása érdekében a Kormány
számos intézkedést hozott a koronavírus járvány elleni véde-
kezéssel összefüggő, a családtámogatások meghosszabbításáról
szóló rendeleteiben, közülük kiemelhetjük, hogy meghosszab-
bította a gyermekgondozási díjra (GYED), a gyermekgondozást
segítő ellátásra (GYES), a gyermeknevelési támogatásra (GYET),
a gyermekek otthongondozási díjára (GYOD) és a családi pót-
lékra jogosultságot a veszélyhelyzet végéig. A nagyszülői gyedre
viszont megszűnhet a jogosultság, ha a gyermek szülei vissza-
vonják erről szóló nyilatkozatukat, valamint a gyesre való jogo-
sultság is, ha a szülők írásos nyilatkozatban lemondanak róla. A
nagyszülői gyed esetében a veszélyhelyzet alatt nem kell vizs-
gálni, 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 finan-
szírozott KRESZ-tanfolyam és -vizsga 20 éves, valamint a nyelvvizs-
ga 35 éves igénylési korhatárát, az a veszélyhelyzet megszűnése
után hat hónapig még élhet a lehetőséggel. A babaváró támoga-
tás 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 koro-
navírus-járvány miatt azonban többen elveszíthetik állásukat. An-
nak érdekében, hogy ebben az esetben se essen el a támogatás-
tól, aki újra elhelyezkedik, a veszélyhelyzet időszakát, maximum
hat hónapot beszámíthat munkaviszonyként. A CSOK és a baba-
váró támogatás életkori határait is meghosszabbították a veszélyhely-
zetet követő 30 napig, a hiteltörlesztési moratórium pedig ezekre
is érvényes. A rendelet lehetővé teszi azt is, hogy a feleség meg-
hatalmazásával a férj egyedül is igényelhesse a bankfiókban a
babaváró támogatást, így például a kismamának nem kell sze-
mélyesen jelen lennie. A családok korábban is szívesen éltek a
babakötvény lehetőségével, és a kialakult helyzetben nagy segít-
ség, 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 keres-
sék fel személyesen, ehelyett válasszák az elektronikus ügyinté-
zési felületeket és telefonon kérjenek tájékoztatást. Kérjük az
ügyfeleket, hogy amennyiben a személyes ügyintézés elkerülhe-
tetlen, az ügyféltéren kívül, lehetőség szerint egymástól legalább
1,5-2 méter távolságot tartva várakozzanak. A járvány elleni ha-
tékony védekezéshez mindenki közreműködésére és felelősség-
vállalására 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/zala-

megyei-kormanyhivatal-jarasi-hivatalai

Összeállításunk a
Zala Megyei Kormányhivatal

támogatásával készült.
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Április utolsó napján győzte
le a gyilkos kór, 70 évesen
távozott közülünk a ZTE egy-
kori labdarúgója.

Emlékezetes gólok fűződ-
nek a nevéhez. 1973 május ha-
todikán az ő találatával nyert az
abszolút újonc ZTE az FTC
ellen. Még most is előttem van
az első perc akciója: középkez-
dés után Soós István passzolt
Józsi Györgyhöz, ő előrevágta
a labdát, Szimacsek Tibor le-
csapott rá és a kimozduló Géczi
István mellett a hálóba gurított.

Emlékezetes gólok szerzője volt
Búcsú Szimacsek Tibortól

Tudatos, edzéseken gyakorolt
támadás volt.

Előtte nem sokkal, március
18-án ugyancsak az ő találatá-
val szerezte meg első idegen-
beli sikerét az NB I-ben az
egerszegi csapat az Egyetértés
1-0-ás legyőzésével.

„Szicska”, ahogy játékostár-
sai nevezték, Pápán született,
Dunaújvárosban lett élvonalbe-
li labdarúgó. 1972-ben igazolt
Zalaegerszegre, ahol csatárként
kapott szerepet és rúgott fontos
gólokat.

Aztán szerepváltás követke-
zett, Palicskó Tibor vezetőedző
kipróbálta jobbhátvéd poszton,
s ott is ragadt. Szélvészgyors
volt, s bár nem tartozott a
magas játékosok közé, ruga-
nyosságának köszönhetően jól
is fejelt.

1982-ig 157 NB I-es mér-
kőzésen 23 gólt szerzett Eger-
szegen. Aztán Keszthelyre iga-
zolt. Mint több társa, ő is bú-
csúmérkőzés nélkül távozott a
ZTE-től. Ez sokáig bántotta,
talán az utolsó pillanatig.

Nem volt kitárulkozó alkat.
Csapattársai közül Bolemányi
Jánossal volt szorosabb kapcso-
latban, s ez a közös szenvedély-
nek, a pecázásnak köszönhető.

Szimacsek Tibor április
utolsó napján követte a kiváló
kapust, aki nem csak a pályán
volt társa, hanem a Szajki-tavi
horgászatoknál is.

Mi pedig szomorúan vesszük
tudomásul, hogy egyre fogyat-
kozik annak a felejthetetlen
időszaknak az emlékezetes
csapata.

Nyugodj békében „Szicska”!
E.E.

* * *
Szimacsek Tibort május 15-én

helyezték örök nyugalomra
Győrben. Másnap délelőtt a
ZTE-stadionnál mécsesgyújtás-
sal, néma főhajtással, majd
tapssal emlékeztek az egykori
játékostársak, vezetők, a jelen-
legi labdarúgók képviselői és a
szurkolók a ZTE kiváló já-
tékosától.

A búcsúztatáson a csalá-
dot Szimacsek Tibor leánya
és fia képviselte. Ifj. Szima-
csek Tibor meghatódva mon-
dott köszönetet a résztve-
vőknek a megemlékezés meg-
szervezéséért.

Itt még csatárként veszélyezteti az ellenfél kapuját.

Igazi szívjátékos volt.

A családot Szimacsek Tibor leánya és fia képviselte.

Fotók: ZalatájFotók: Zalatáj
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Bödör Szilvia tagja volt a
Caola SE NB I-es kézilabda-
csapatának, amely 1997-ig sze-
repelt az NB I-ben. A kiváló
kapus még most is aktív, a
Marcali NB II-es együttesében
szerepel. Mint köztudott, a
koronavírus-járvány miatt a
Magyar Kézilabda Szövetség
befejezettnek nyilvánította a
bajnokságokat, így pihenőre
kényszerültek a játékosok.
Bödör Szilvia Zalaegerszegen
él jelenleg is, itt beszélget-
tünk vele.

– Befejeződött a bajnokság,
az új szezon még messze van.
Mégsem pihensz…

– A mozgásra a kézilabdától
függetlenül szükségem van.
Szerencsére a lányaim, ésZoé
Zóra is szívesen tartanak ve-
lem. Óvatosak vagyunk, figye-
lembe vesszük a járványügyi
vészhelyzet előírásait.

– Hogyan emlékszel vissza
a Caolában eltöltött évekre?

– Csaknem velem egyszerre
érkezett a csapathoz Utasi Ágo-
ta, Szvetlana Gridnyeva és Bo-
jana Radulovics. Őket aligha
kell bemutatni. Horváth József

34 év a kézilabda-kapuban
Bödör Szilvia ma is aktív

egykori válogatott kapus volt
az edzőnk, majd később Tóth
István érkezett. Mindkettőjük-
nek élveztem a bizalmát, Eger-
szegen több mint 100 élvo-
nalbeli mérkőzésen állhattam a
kapuban. Aztán a Caola cég
kihátrált a csapat mögül, s
akkor már biztos volt a kiesés.
A sportág megyeszékhelyi meg-
szűnésének körülményeiről még
most sem beszélek szívesen. A
kézilabda két-három éve éle-
dezik újra Zalaegerszegen.
Drukkolok az Egerszegi Ké-
zilabda Klubnak!

– Az utolsó élvonalbeli mér-
kőzésen is pályára léptél. Abból
a csapatból már évek óta egye-
dül vagy aktív kézilabdázó.
Folytatod a játékot?

– Ha rajtam kívül lesz még
két kapusa a Marcalinak, akkor
már nem erőltetem a játékot.
De ha nem így történik, akkor
szívesen segítek!

Bödör Szilvia a Csurgó, a
Vasas, a Szeged, a Caola, az
NKK Zalaegerszeg, a Kör-
mend, a Hévíz és a Marcali
együttesében jutott szóhoz. A
több mint 30 éves pályafutás

A Caola SE 1996 áprilisában. Az álló sorban balról a negyedik
Bödör Szilvia.

Leányaival…

Fotó: Décsy LászlóFotó: Décsy László

Elkezdődött a ké-Lentiben
zilabda munkacsarnok építése a
Vörösmarty Mihály Általános
Iskola és az Átkötő utca közötti
területen. A beruházás részle-
teiről polgár-Horváth László
mester tájékoztatott.

– A munkacsarnok építésé-
ről tavaly december 23-án je-
lent meg kormányhatározat –
mondta Horváth László. – Kor-

A csarnok látványterve.

Épül a kézilabda-csarnok Lentiben
mányzati program keretében
valósul meg a beruházás a Vö-
rösmarty-iskola melletti zöld-
területen, melyet önkormányza-
tunk térítésmentesen átadott az
államnak. A beruházás költsé-
gei meghaladják az 1,2 milliárd
forintot, a munkaterületet már-
cius elején adták át, az építke-
zésre 500 nap áll a kivitelező
rendelkezésére, jelenleg az ala-

pozást előkészítő talajmunká-
kat végzik.

– A típusterv alapján készü-
lő sportlétesítmény hasznos
alapterülete mintegy 1725 négy-
zetméter, ebből a sportpadló több
mint ezer, a bemelegítő- és kon-
diterem pedig 75,3 négyzetmé-
ter – folytatta Horváth László.
– A csarnok belmagassága kö-
zel 8 méter lesz, a küzdőtér
23x44 méteres, ami megfelel a
kézilabda-bajnokságban előír-
taknak. A nézőtérre 150 ülőhe-
lyet terveztünk, ehhez tartozik
egy földszintes kiszolgálóblokk.
A közönség az előtérben találja
majd az akadálymentes vizes-
blokkot. Kialakítanak elsősegély-
nyújtó helyiséget, ami irodai
funkciót is ellát, de lesz négy
játékosöltöző, melyek egyenként
20 főt tudnak egyszerre fogadni.
Az öltözői folyosó végén kap he-
lyet a 2 edzői öltöző és mosdó,

a takarítószer-tároló helyiség,
és a konditerem. A küzdőtérből
érhető el a szertár, valamint a
kívülről is megközelíthető gé-
pészeti helyiség. Az akadály-
mentes létesítmény mellé 48
férőhelyes parkoló épül.

A városban nagy hagyo-
mányai vannak a kézilabdának,
mely a 2000-es évek elején az
olimpiai bronz- és világbajnoki
ezüstérmes Gódorné Nagy Ma-
rianna, valamint az osztrák
válogatottnál másodedző férje,
Gódor Mihály irányításával
vett új lendületet. A női felnőtt
csapat többször nyert megyei
bajnokságot, a magasabb osz-
tályba lépésnek pedig éppen a
szabványméretű terem hiánya
állított akadályt. A kézilabda-
egyesületnek mintegy 100 játé-
kosa van az óvodásoktól a
felnőttekig, vagyis nem lesz
kihasználatlan a létesítmény.

alatt 237 élvonalbeli, 301 NB
I/B-és és 72 NB II-es mér-
kőzésen összesen 610 alka-

lommal szerepelt a Nemzeti
Bajnokságban.

Samu László
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Látványos szakaszhoz érke-
zett azZalaegerszegen Ostoros
Károly munkacsarnok felújítá-
sa. Erről alpolgár-Gecse Péter
mester beszélt a napokban tar-
tott sajtóbejáráson. A projekt
várhatóan az év végéig befe-
jeződik.

A főbb tartószerkezeti ele-
mek megmaradnak, de a tető-
szerkezet felépítményeitől a
padlóburkolatig mindent elbon-
tanak a kivitelezők. A felújí-
tandó épületegyüttes az Ostoros
Károly munkacsarnokból, a
hozzá kapcsolódó ZTE szék-
házból és az öltözőépületből
áll. Mindez egységes portál-
szerkezetet kap, amely har-
monizál a ZTE Aréna arcu-
latával.

Az előzményekről Gecse
Péter elmondta, hogy 2017
májusában Orbán Viktor mi-
niszterelnök megtekintette a
városban zajló beruházásokat,
megtekintette a stadiont is.
Ekkor született meg a gondolat,
hogy a felújításra érett épüle-
tekre forrást kell biztosítani.

És elindult az egyeztetés! A
ZTE FC Zrt., mint kedvez-
ményezett kormányhatározat
szerint a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium által az MLSZ
részére biztosított 800 millió
forintos támogatás terhére a
sportfejlesztési programjai kö-

Teljesen megújul az Ostoros Károly munkacsarnok
zött valósítja meg az Ostoros
Károly munkacsarnok felújítá-
sát. A felújítás célja az épület-
együttes homlokzati rekonst-
rukciója és energetikai kor-
szerűsítése.

A csarnoképület padlóbur-
kolata korszerű faanyagú sport-
parkettából készül, kicserélik a
nyílászárókat, korszerűsítik a
gépészeti rendszert. A felújítás
során új bejárati zónát alakí-
tanak ki.

A munkacsarnok megtartja
jelenlegi funkcióját, helyet ad
a kosárlabda, röplabda, foci,
teremfoci eseményeinek, vala-
mint az iskolák sportfoglalko-
zásainak és városi szintű baj-
nokságoknak, edzéseknek.

A déli oldalon három soros
mobil lelátót telepítenek, két
pozícióban eredményjelző táb-
lát és akcióidő-jelzőt építenek
be. A szerkezetek védelmére
labdafogó háló kerül és meg-
újul a hangosítás.

– A centenáriumi évet a
város és az egyesület is szerette
volna méltóképpen megünne-
pelni, bízom benne, hogy az év
második felében az ünnepség-
sorozat megtartható lesz – zárta
mondandóját Gecse Péter al-
polgármester.

Vigh László országgyűlési
képviselő hozzászólásában el-
mondta, hogy a napi testne-

velés bevezetésével hatalmas
igény jelentkezett a fedett
termekre.

– Zalaegerszeg ebben nem
áll jól! Elkezdődött egy felújí-
tási program, amellyel próbál-
juk megoldani a gyerekek
sportolási lehetőségeit. Becsül-
jük meg Zalaegerszeg sport
múltját, hogy majd büszkék
lehessünk a jövőjére is! –
mondta.

Mocnek Mária, a ZTE FC
Zrt. megbízott cégvezetője is-
mertette, hogy az elmúlt öt
évben közel egymilliárd forint
értékben fejlesztettek sportlé-
tesítményeket. A ZTE Aréna
rekonstrukciója mellett elké-
szültek az edzőpályák a ki-
szolgáló létesítményekkel és az
erőfejlesztő park.

A klub 100 éves idei évfor-
dulójára az Ostoros Károly
munkacsarnok felújításával el-
készül az egyesület sportkomp-
lexuma.

Böjte Sándort, a település-
rész önkormányzati képviselő-

jét személyes élmények fűzik a
munkacsarnokhoz.

– A Tipegő bölcsi, a Kis
utcai ovi és a Dózsa iskola
gyermekei illetve szüleik nevé-
ben is köszönöm a város és a
ZTE vezetésének, képviselő
úrnak, hogy létrejöhet egy ilyen
színvonalas sportközpont. Ez-
zel a felújítással az egész kör-
nyék megújul – mondta befeje-
zésül a településrész képviselője.

A sajtóbejáráson részt vett
Stárics Kornél, a ZTE KK ügy-
vezetője, , a ZTETörök Róbert
NKK és a megyei kosárlabda
szövetség képviseletében és
Bodrogi Csaba, a Városi Sport-
létesítmények Gondnokság In-
tézményének vezetője.

Zalaegerszeg megbecsüli a
múltját. polgár-Balaicz Zoltán
mester javaslatára a névadó
Ostoros Károly emléktábláját a
munkacsarnok bejáratánál he-
lyezik el.

Samu László

Balról: Böjte Sándor, Gecse Péter, Vigh László és Mocnek
Mária.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

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

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

8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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