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Bár az MSZP hazugság-
gyára nem erősítette meg,
egyes álhírek szerint a világ
legrangosabb dokumentum-
film fesztiváljainak vezetői
letérdelve könyörögnek Ko-
rózs Lajosnak, a szocialisták
filmrendező zsenijének, hogy
engedélyezze „Ember volt” cí-
mű, iskolateremtő, kolosszá-
lis alkotását bemutatni.

Ezek „nagyszerű” emberek…
Bizony, Korózs Lajos nem

csak a parlament népjóléti bi-
zottságának szegfűs elnöke,
hanem nagy formátumú film-
rendező is. Osztja a szellemi
jólétet a népnek, ő elemberte-
lenedett világunk polihisztora.

Korózs szenzációs narrá-
tor és riporter is egyben. A
téma a koronavírus-járvány és

Németh Athina már nem emlékszik szinte semmire…
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Június 5-én új köztéri al-
kotással gazdagodott a megye-
székhely. A Polgári Körök
Egyesülete, a Rákóczi Szövet-
ség Zalaegerszegi Szervezete a
Rákóczi u 5. szám alatti kis
térre hívta a város lakosságát
és a díszvendégeket. Sokan
voltak kíváncsiak Béres János
szobrászművész alkotásának
avatására.

Zalaegerszeg Megyei Jogú
Város Önkormányzata nevé-
ben JászaiNemcsák Károly
Mari-díjas érdemes művész
köszöntötte az egybegyűlteket.
Sasvári Sándor Emerton díjas
énekes A fejedelem c. rock
musicalból a Kárpátok c. dalt
adta elő.

Elsőként ifj. Böjte Sándor
Zsolt, a településrész önkor-
mányzati képviselője mondott

„Istennel a hazáért és a szabadságért!”
Felavatták II. Rákóczi Ferenc szobrát Zalaegerszegen

rövid beszédet. A képviselő
szülőhelyén, Marosvásárhelyen
választották fejedelemmé II.
Rákóczi Ferencet. Erős a kötő-
dése a történelmi személyiség-
hez és büszke, hogy a tele-
pülésrészen avatják a szobrot.
Böjte Sándor Zsolt beszámolt
a már megvalósult és folya-
matban levő fejlesztésekről is.

Jagasics János, a Zalai
Polgári Körök Egyesületének
elnöke elmondta, hogy már
évek óta szerettek volna méltó
emléket állítani a vezérlő feje-
delemnek. A Rákóczi Szövet-
séggel közösen javaslatot ter-
jesztettek elő a városvezetés
felé, majd a Miniszterelnök-
séghez benyújtott pályázat
kedvező elbírálása után 10
millió forint vissza nem térí-
tendő támogatáshoz jutottak a

szobor megvalósításához. A
Polgári Körök estélyein 2017
óta összesen 1,2 millió forintot
gyűjtöttek, ebből a szobor
körüli parkot alakították ki. Az
emlékmű megvalósítása 20
millió forintba került, a hiány-
zó összeget az önkormányzat
biztosította.

– Aki Rákóczi szobrot állít,
az pontosan úgy tesz, mintha
fát ültetne – fejezte be Jagasics
János. Ezt jelképezi a szobor
talapzatán a gyökérzet. Dr.
Besenczi Árpád színművész, a
Hevesi Sándor Színház igaz-
gatója Petőfi Sándor Rákóczi
c. versét adta elő.

Gulyás Gergely, a minisz-
terelnökséget vezető miniszter

ünnepi beszédében hangsú-
lyozta, hogy II. Rákóczi Fe-
renc olyan pillanatban állt az
ország élére, amikor ellenál-
lásra volt szükség. Cum Deo
pro Patria et Libertate! Isten-
nel a hazáért és a szabad-
ságért! – ez volt II. Rákóczi
Ferenc jelmondata és családi
öröksége. Ez a feladatunk ma
is! Járuljunk hozzá tehetsé-
günkkel és munkánkkal a ma-
gyarok közös teljesítményé-
hez. Most lehetőségünk van
arra, hogy újra szövetséget te-
remtsünk a térség nemzetei
között. A magyar élet újjáépí-
tése nem lehetséges Közép-
Európa újjáépítése nélkül.

Samu László

A szoboravató díszvendégei.

A fejedelem szobra Zalaegerszeg új ékessége.
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Három ponton módosulnak
a Széchenyi Kártya Program
válságkonstrukciói, a Széche-
nyi Kártya Folyószámlahitel
Plusz Széchenyi Kártyaés a
Munkahelymegtartó hitel a to-
vábbiakban 50-50 százalékos
arányban lesz igényelhető –
mondta az Innovációs és
Technológiai Minisztérium gaz-
daságstratégiáért és szabályo-
zásért felelős államtitkára
minap.

György László szerint mind-
ez azt jelenti, hogy ha a vál-
lalkozó egy egységnyi munka-
helymegtartó hitelt igényel,
amelyet csak munkabérre for-
díthat, akkor ehhez kapcsoló-
dóan egy egységnyi folyó-
számlahitelt is fel tud venni,

Módosulnak a Széchenyi Kártya Program válságkonstrukciói
amely már szabad felhasz-
nálású.

A másik újítás, hogy a mik-
ro- és a kisvállalkozások –
amennyiben munkavállalóik
száma nem haladja meg a 49-
et – már önállóan is igényel-
hetik a Széchenyi Kártya Fo-
lyószámlahitel Pluszt.

Ezen felül arról is döntés
született, hogy a Széchenyi
Beruházási Hitel Plusz segít-
ségével a vállalkozások ki-
válthatják a korábban, ked-
vezőtlen feltételekkel felvett
hiteleiket – mondta az állam-
titkár.

György László a gazdaság-
védelmi akcióterv előrehaladá-
sáról tett jelentésében arról is
beszámolt, hogy az 50 milliárd

forintos kerettel a magyar
mikro, kis- és közepes vállal-
kozások támogatására meghir-
detett high-tech és zöld ma-
gyar pályázatra egy hét lefor-
gása alatt 85,6 milliárd forin-
tos támogatási igény érkezett
be, amelyből 130 milliárd fo-
rintnyi beruházás valósulhat
meg. Mindez több mint 104
ezer munkahely megvédését
segíti – jegyezte meg az ál-
lamtitkár.

A pályázat jelentősége, hogy
a vállalkozások az így kapott
plusz forrást eszközvásárlásra,
valamint az eszközök haszná-
latához szükséges tudás meg-
szerzésére, azaz képzésekre és
szakértő szolgáltatásokra is
fordíthatják.

A vállalkozások a szakértő
szolgáltatást nyújtó cégekről
és 1880 Magyarországon el-
érhető képzésről a vali.ifka.hu
oldalon tájékozódhatnak, rá-
adásul ezen a honlapon érhe-
tőek el a high-tech és zöld
magyar pályázat részletei is.

György László arra is fel-
hívta a figyelmet, hogy bár a
kormány 100 ezerről 200 ezer-
re emelte a közfoglalkoztatás-
ba bevonhatók létszámát, most
88 ezren dolgoznak közfoglal-
koztatottként. Mindez pedig
azt jelenti, hogy az emberek
főként az elsődleges munka-
erőpiacon próbálják megtalál-
ni a számításaikat – mondta
az ITM államtitkára. (Forrás:
MTI)

a magyar egészségügy. A cél-
pont Kásler Miklós miniszter.
A főszereplő pedig egy titok-
zatos asszony, bizonyos Né-
meth Athina, aki csak abban
hasonlít a kommunista kalan-
dor Ságvári Endréhez, hogy
nem 32 neve volt, hanem
majdnem ennyi foglalkozása.

Ez egy nagyszerű asszony…
– mondja Korózs narrátor a
film elején. Aztán hosszasan
taglalja hősies munkáját a
betegápolás területén.

Az (pontosabban ő, de ezt
nem kötelező tudnia Korózs-
nak, pártjában sok embernek
van gondja a magyar nyelvvel)
egy nagyszerű asszony való-
ban. Nem csak a tudata képes
meghasadni, hanem fizikai va-
lója is. Egyszer mentőtiszt,
máskor orvos, de gyógytor-
nászként is kiváló, kuruzs-
lónak sem utolsó, s ha marad
egy kis ideje, pénzért otthon-
ápolást is vállal.

Arról nem is beszélve,
hogy a Kossuth-díjas Herskó

Ezek „nagyszerű” emberek…
János filmrendező leányaként
tünteti fel magát. Valójában
egy aljas némber, akinek úgy
meghasadt a tudata, hogy még
arra az iskolára sem emlék-
szik, ahol az állítólagos dip-
lomáját szerezte.

A film azonban – az alko-
tók szándéka ellenére – nem
aratott sikert. Bukás lett a vé-
ge. Akadtak olyanok, akik
szerint az alkotói szabadság
nem szinonimája a mocskos,
politikai szándékkal elkövetett
hazugságnak. Le is vette a
filmet házimozijának műsorá-
ról az MSZP, ám a botrány így
sem maradt el. Lett is baja,
mint a 2014-es bajai hazugság-
videó miatt. S ismét megkez-
dődött a hazudozás, a hárítás,
mint 6 évvel ezelőtt

Korózs Lajos – ez a nagy-
szerű ember – nem értette a
felháborodás okát. Semmi baj
a videóval – mondja – csak az
Országos Mentőszolgálat ér-
zékeny.

Szakács László – ő is egy
nagyszerű ember –, az MSZP

elnökhelyettese szerint Korózs
elkötelezetten, szakmailag ma-
gas színvonalon látja el fel-
adatát, nem kell lemondania.

Tóth Bertalan, az MSZP
elnöke, Molnár Zsolt a párt
parlamenti képviselője és Nya-
kó István – ők is nagyszerű
emberek – megjelenés előtt
látták a filmet, a tudósítások
szerint ők hagyták jóvá. A 168
Óra című újság szerint a fel-
vételt Ujhelyi István MSZP-s
EP-képviselő – ő hasonlóan a
többihez egy nagyszerű ember
– sajtósa készítette.

Arról is lehetett olvasni,
hogy a hazugságfilm elkészíté-
sében szerepe lehetett az
MSZP egykori kommuniká-
ciós munkatársának, Török
Zsoltnak – szintén egy nagy-
szerű ember –, aki a korábban

említett bajai álvideó miatt
kitört botrányba bukott bele.
Jelenleg Korózs Lajos politikai
munkatársa.

Időközben a Magyar Hel-
sinki Bizottság (lásd Soros
György) is beszállt a film utó-
munkálataiba. A szinkronizá-
lásban fejtene ki szakértői
munkát, hogy az idegen nyel-
vű változatot be tudják mutatni
az Emberi Jogok Európai Bi-
zottságának házimozijában.

Miközben Gyurcsány Fe-
renc („ez egy nagyszerű em-
ber”), a Demokratikus Koalí-
ció elnöke hátradől a fotelben
és kiszól a konyhába a fele-
ségének: Klárikám, én már
csak egy kávét kérek! Még
egy-két ilyen balfék megoldás,
aztán volt MSZP, nincs MSZP!

Ekler Elemér

Ezért nem kap Oscar-díjat Korózs Lajos.

Tóth Bertalan megjelenés előtt látta a filmet.

Fotó: MTIFotó: MTI

Fotó: origoFotó: origo



Soha nem voltak olyan
kedvezőek a foglalkoztatási
adatok, mint márciusban, ami-
kor a koronavírus-járvány elér-
te Magyarországot. A kormány
számos gyors intézkedéssel
sietett a munkavállalók és a
munkáltatók segítségére. Erről
beszélgettünk dr. Sifter Rózsá-
val, Zala megye kormánymeg-
bízottjával.

– A csökkentett munkaidős
támogatást a veszélyhelyzet
időtartama alatt, valamint a
veszélyhelyzet megszűnését
követő legfeljebb egy hónapos
időszakban a munkáltató és a
munkavállaló közös kérelem-
ben igényelhetik. A támogatás
– melynek célja az átmeneti
gazdasági nehézség miatt a
munkavállalók munkahelyei-
nek megőrzése – három hó-
napra állapítható meg, mértéke
a munkavállaló alapbére össze-

Sikeresek a gazdaságvédelmi akcióterv keretében nyújtható munkahelyvédelmi támogatások

gének a kieső munkaidőre járó
részének hetven százaléka.
Egyéni fejlesztési idő esetén a
munkabér összege a támoga-
tással együtt el kell, hogy érje
a munkavállaló alapbérét. A

támogatás havi összegének
meghatározásakor maximáli-
san a nettó legkisebb munka-
bér kétszerese vehető figye-
lembe – részletezte a beveze-
tett gazdaságvédelmi intézke-
dések egyik típusát dr. Sifter
Rózsa.

– Mi a kutatásfejlesztési
szektort érintő bértámogatás
célja?

– A kutatásfejlesztési szek-
tort érintő bértámogatás célja a
magasan képzett munkaválla-
lók (például kutatók, fejlesztő
mérnökök) munkahelyének vé-
delme, a dolgozók munkabéré-
nek fenntartása, valamint a
tartós foglalkoztatásuk biztosí-
tása a magyar munkaerőpia-
con. A támogatás időtartama
legfeljebb három hónap, havi
összege munkavállalóként nem
haladhatja meg a 318.920
forintot.

– Mi a munkahelyteremtő
bértámogatás lényege?

– A kormány újabb segít-
ségként 2020. május 18. napjá-
tól elindította a munkahelyte-
remtő bértámogatást, mely a
nyilvántartott álláskeresők mun-
kaviszonyban történő foglalkoz-
tatásához a járási hivatalok
foglalkoztatási osztályain kérel-
mezhető. A támogatás időtarta-
ma hat hónap lehet, további
három hónapos támogatás nél-
küli továbbfoglalkoztatási kö-
telezettséggel. Mértéke a brut-
tó munkabér 100%-a, de leg-
feljebb 200 ezer forint havonta.

A támogatásokkal kapcso-
latos tájékoztató anyagok,
nyomtatványok megtalálhatók
a www.munka.hu oldalon.

Dr. Sifter Rózsa

A járvány elleni sikeres védekezésnek köszönhetően újabb
enyhítések történtek a kormányhivatali ügyintézésben is. Ennek
részleteiről kérdeztük kormánymegbízottat.dr. Sifter Rózsa

– A Kormány intézkedése tartalmazza a járványügyi veszély-
helyzet előtt megszokott ügyintézési rend visszaállítását, vagyis
2020. május 25-től ismét előzetes időpontfoglalás nélkül ke-
reshetőek fel a Zala megyei kormányablakok és kormányhivatali
ügyfélszolgálatok, 2020. június 2-tól pedig az okmányirodák is.
A járványügyi helyzettől függően azonban továbbra is kiemelt
fontosságú az egészség védelmét szolgáló óvintézkedések betar-
tása – mondja .Zala megye kormánymegbízottja

– Milyen előírásokat kell betartani?
– Az ügyfelek és az ügyfélszolgálatokon dolgozó kollégák egész-

ségének védelme érdekében az ügyfélterekben továbbra is a megfe-
lelő és javasolt óvintézkedések betartása mellett lehet tartózkodni. Az
ügyfelek csak korlátozott létszámban, az arcot és orrot eltakaró maszk-
ban, egymástól megfelelő (1,5–2 méter) távolságra tartózkodhatnak
a kormányablakokban és egyéb ügyfélszolgálati ügyfélterekben.

– Az előzetes időpontfoglalás továbbra is működik?
– Amennyiben előzetes időpontfoglalással szeretné valaki

felkeresni a kormányablakokat, úgy továbbra is interneten vagy

a 1818-as telefonszámon tudja azt megtenni. A Zala megyei
kormányablakok, valamint ügyfélszolgálatok nyitva tartásáról
ügyfeleink a Zala Megyei Kormányhivatal honlapján (http://
www.kormanyhivatal.hu/hu/zala) tájékozódhatnak. Fontos ki-
emelni, hogy a legtöbb hivatali ügy otthonról, számítógép se-
gítségével is intézhető a megújult magyarorszag.hu oldalon. A
kényelmes ügyintézés érdekében mindenkinek azt javaslom,
hogy először látogasson el a www.mo.hu honlapra az elekt-
ronikus ügyintézési lehetőségek feltérképezése céljából.

– A korlátozó intézkedések megszüntetésével újraindult a kor-
mányablak busz is?

– A Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálatok a kormány-
ablakkal nem rendelkező településeken ismét megkezdhették
működésüket. A szolgáltatás újraindítása elsősorban a kistelepü-
léseken élő állampolgárokat segíti, megkönnyítve ezzel ügyeik
intézését, és megkímélve őket a tömegközlekedés veszélyeitől.

– Itt is vannak óvintézkedések?
– A tevékenység megkezdése természetesen a megfelelő

óvintézkedések betartása mellett lépett életbe. Fokozottan kérjük
ügyfeleinket, hogy az ügyfélszolgálaton történő megjelenés
során használjanak szájat és orrot eltakaró maszkot vagy kendőt,
valamint várakozás közben lehetőség szerint tartsanak egymástól
legalább 1,5-2 méter távolságot.

A Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat vagy „kormány-
ablak busz” egy ügyintézésre felszerelt kisbusz, amely előre
meghatározott időpontokban érhető el olyan településeken, ahol
nem működik állandó jelleggel kormányablak. Lehetőséget te-
remt továbbá az ügyfelek speciális helyszíneken (kórházak, kol-
légiumok, rendezvények, fesztiválok, stb.) történő, eseti jellegű
kiszolgálására is.

A Zala megyei kormányablak busz aktuális menetrendje
megtalálható az alábbi linkre kattintva: http://kormanyablak.hu/
hu/zala-megye-mobilizalt-ugyfelszolgalat

Újabb enyhítések a kormányhivatali ügyintézésben is

Újra jár a „kormányablak busz”.

Összeállításunk a
Zala Megyei Kormányhivatal

támogatásával 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.

(2009.01.29.)

(2009.05.21.)

(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.

Szoborterv 2009

Aggály

Öreg szoci

– Úgy gondolom, most azért nem szerencsés azt énekelni,
hogy „föl föl te éhes proletár”…

– Kirúgtak a munkahelyemről, bedőlt a hitelem, az asszony
elhagyott, mindezek tetejében csalódtam az eszmében is.

Hungarikum

Hungarikum
• • •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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A RURES projekt 2017.
júliusában kezdődött, a part-
nerségben hat európai ország
(Horvátország, Csehország, Né-
metország, Magyarország, Len-
gyelország Szlovéniaés ) vesz
részt, amelyek a vidéki te-
rületek energiahatékonyságá-
nak javítása és a rurális (vidéki,
falusi) területek megújuló ener-
giaforrásainak kiaknázása érde-
kében fogtak össze. Lassan a
projekt végéhez érnek a részt-
vevők, ugyanis az 1,8 millió
eurós ERFA támogatással, va-
lamint a magyar kormányzat
támogatásával megvalósuló pá-
lyázat 2020. júniusában zárul.
Magyarországról a Zala Me-
gyei Önkormányzat és a szom-

Az energiahatékonyság javítását tűzték ki célul…
Hat európai ország partnersége

bathelyi székhelyű Nyugat-
Pannon Terület- és Gazdaság-
fejlesztési Szolgáltató Közhasz-
nú Nonprofit Kft. vesz részt az
együttműködésben.

A projekt keretében minden
partnerrégióban helyi támoga-
tói csoportok jöttek létre, amely-
be az energiahatékonyság te-
rületén közreműködő szerep-
lők, intézmények kaptak meg-
hívást, azzal a céllal, hogy ve-
gyenek részt az aktuális projekt
tevékenységek, energiahaté-
konysági intézkedések megtár-
gyalásában, véleményezésében.
A Zala megyei helyi támogatói
csoport legutolsó ülését online
módon tartotta meg, ahol a
projekt keretében elkészült kal- kulátort ismertették és külön-

böző helyi jó gyakorlatokat
mutattak be: ésLenti Móraha-
lom városban a geotermikus
energia szerepéről hallhattak
érdekes gondolatokat.

A partnerek felkutatták a
megújuló energiaforrások, ener-
giahatékonysági intézkedések
alternatív finanszírozási modell-
jeinek legjobb gyakorlatait, er-
ről egy kézikönyvet is készí-
tettek. Az angol nyelvű kézi-
könyvben az Otthon Melege
Program, mint magyarországi
jó gyakorlat is helyet kapott.

A projekt során megvaló-
síthatósági tanulmányok kerül-
tek kidolgozásra annak érde-
kében, hogy felhívják a fi-
gyelmet az energiahatékonysá-

gi és megújuló energia rend-
szerrel kapcsolatos intézkedé-
sek alternatív anyagi források-
ból történő megvalósítására. Az
elkészült két tanulmány bemu-
tatja a hazai energiahatékony-
sági jó gyakorlatokat, valamint
az energiahatékonysági eszkö-
zök által elérhető megtérülést
és gazdasági hozzáadott ér-
téket.

Értékkalkulátor
Innovatív eszközként kifej-

lesztésre került egy új online
alkalmazás, egy úgynevezett
„értékkalkulátor”, amely ma-
gánszemélyek, vállalkozások,
közintézmények számára is
ingyenesen elérhető az inter-
neten(http://decisiontree.eu/
linken keresztül).

Lenti lentiszombathelyi városrészében a volt iskolaépület
udvarán és épületében egy energiaudvar került létrehozásra.

A szlovéniai Solar-Park (helyszín: Puconci).

Zalatáj
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A kalkulátor különböző
megújuló energiaforrások (bio-
massza, geotermikus energia,
fotovoltaikus energia és hő-
szivattyúk) felhasználásával
foglalkozik, bizonyos kérdés-
csoportok megválaszolását kö-
vetően információkat nyerhe-
tünk a kiválasztott energiatípus
felhasználásáról, társadalmi-
gazdasági előnyeiről.

Beruházások

Németországban, Lengyel-
országban, Szlovéniában, Hor-
vátországban is bemutató jel-
legű beruházásokat valósítottak
meg. A közelé-Muraszombat
ben levő településenPuconci
egy Solar-Park került kialakí-
tásra, amely három fő elemből
áll: egy napelemes „E-fa” négy
fotovoltaikus panellel, egy nap-
elemes pad az elektronikus
eszközök töltéséhez, valamint
egy intelligens árnyékolt pad,
hat fotovoltaikus panellel,
LED-es megvilágítással, vala-
mint ülő- és pihenő felülettel az
e-eszközök kényelmes tölté-
séhez.

Zala megyében képzési és
bemutató céllal Lentiszombat-
helyen a volt iskolaépület ud-
varán és épületében egy ener-
giaudvar került létrehozásra,

ahol napkollektor, napelemes
rendszer, szélgenerátor, vala-
mint egy mobil növényi olajjal
táplált mini erőmű áll az ér-
deklődők rendelkezésére.

További tervek

Az energiaudvar további
fejlesztési tervei között szere-
pel, hogy megismertesse már
az óvodásokkal, kisiskolások-
kal a környezetbarát és ener-
giatudatos életvitel gyakorlati
oldalát, új lehetőségeket mu-
tasson be mind az áramellá-
tás, mind a melegvíztermelés
terén.

Egy interaktív kiállítótér
kialakítása is a jövőbeni tervek
között szerepel, ahol a nagy-
méretű érintőkijelző segítségé-

vel különféle információkhoz
juthatnak a látogatók, megte-
kinthetik akár az aktuális idő-
járás előrejelzést, vagy energia-
hatékonysággal kapcsolatos is-
mereteiket bővíthetik.

Hasonlóan a szlovéniai pél-
dához, egy kültéri, napelemes
töltő megoldásokat magában
foglaló eszközpark is a tervek
között szerepel, ahol a mobil
eszközöket napenergia segítsé-
gével tölteni lehetne a veze-
téknélküli, illetve USB csatla-
kozókon keresztül.

A projekt az Interreg Central Europe Programból, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai
Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

A kalkulátor funkcionális diagram alapján működik. A felhasználó meghatározza az egyes lépé-
sek paramétereit, a preferenciáit és válaszol egyes adatokkal és műszaki információkkal kap-
csolatos kérdésekre.

Napelemes pad…

Változatos az alkalmazási lehetőség.

Zalatáj
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A koronavírus-járvány kö-
vetkeztében elrendelt veszély-
helyzetben képviselő-testületi
és bizottsági ülések megtar-
tására nincsen lehetőség, a ka-
tasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46.§ (4)
bekezdése alapján a közgyűlés
feladat-és hatáskörét a közgyű-
lés elnöke gyakorolja. A me-
gyegyűlés 2020. júniusi ülésé-
nek megtartására ezért nem
kerülhetett sor. ,Dr. Pál Attila
a megyei közgyűlés elnöke
2020. június 2-án a következő
döntéseket hozta:

A Zala Megyei Közgyűlés
képviselői és nem képviselő
bizottsági tagjai a Szervezeti
és Működési Szabályzatban
foglaltak alapján valamennyi
előterjesztést a szokásos eljá-
rásrend szerint előzetesen kéz-
hez kaptak. A megküldött elő-
terjesztésekkel kapcsolatban a
közgyűlés elnökének küldhet-
ték meg észrevételeiket, eset-
leges módosító indítványaikat.

Hét előterjesztés került
összeállításra, ezek közül egy
kivétellel a döntést a közgyű-
lés elnöke a fent hivatkozott
jogszabályban foglaltak szerint
meghozta. A kivétel a „Tájé-
koztató a Zala Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság
2019. évi tevékenységéről.” cí-
mű előterjesztés volt, amit
szintén kézhez kaptak a képvi-
selők, ugyanakkor a közgyű-
lési dokumentum a veszély-

A megyei közgyűlés elnökének döntéseiről
helyzet megszűnését követően
ismételten a testület elé kerül
annak érdekében, hogy a kép-
viselők kérdéseiket személye-
sen is feltehessék a katasztró-
favédelmi igazgatóság illeté-
kes munkatársának. Erre tekin-
tettel határozati javaslat nem
szerepelt az előterjesztésben.

A közgyűlés elnöke elfo-
gadta a Zala Megyei Vállal-
kozásfejlesztési Alapítvány 2019.
évi működéséről szóló beszá-
molót. Az Alapítvány eredmé-
nyes évet zárt 2019-ben, amit
az is alátámaszt, hogy 2019.
december 6-án az Év Vállal-
kozója Díj átadási ünnepségen
elismerésben részesült, a díjat
az Alapítvány Kuratóriumának
elnöke, vette átPácsonyi Imre
Varga Mihály pénzügyminisz-
tertől és , aTolnay Tibortól
VOSZ elnökétől.

Az M9 Térségi Fejlesztési
Tanácsban az érintett megyei
önkormányzatokat két fő kép-
viseli, a közgyűlés elnöke mel-
lett a képviselő-testület által
delegált tag. A Zala Megyei
Önkormányzat részéről Pácso-
nyi Imre alelnök került dele-
gálásra a Tanácsba.

Döntés született a Zala
Megyei Önkormányzat 2020.
évi költségvetési rendeletének
módosításáról. A 2020. évi
költségvetés elfogadásakor az
önkormányzat és a hivatal
2020. évi bevétel-kiadási fő-
összege 629.523 e Ft-ban ke-
rült meghatározásra. A változ-
tatás eredményeként a fő-

összeg 805.211 e Ft-ra módo-
sult, miután az önkormányzat
újabb hat pályázat elbírálásá-
nak nyertes eredményéről ka-
pott tájékoztatást, ebből három
a Terület – és Településfej-
lesztési Operatív Programban
kerékpárút-fejlesztést tartal-
maz, három pályázat pedig a
határmenti szlovén és horvát
együttműködési programban
valósul meg.

Az Agrárminisztérium és a
Hungarikum Bizottság 2020.
március 23-án írta ki a 2020.
évi, a nemzeti értékek és hun-
garikumok gyűjtésének, nép-
szerűsítésének támogatására
szóló pályázati felhívását,
melyre a megyei önkormány-
zat benyújtotta pályázatát. A

felhívás célterülete „Nemzeti
értékek (települési, tájegységi,
megyei, ágazati, külhoni tele-
pülési, külhoni tájegységi, kül-
honi nemzetrész értéktárban
szereplő nemzeti értékek és
hungarikumok) bemutatása és
népszerűsítése rendezvények
megvalósításával.” A pályázat
alapján 2021. február-április
hónapokban kerül sor egy két-
fordulós vetélkedőre, melyet
általános iskolai felső tagoza-
tos és középiskolás diákoknak
hirdet meg az önkormányzat,
bevonva a muravidéki Lendva
környékét is. A pályázat
3.461.800 Ft-os költségvetés-
sel került benyújtásra.

A megyei kitüntető cím,
valamint díjak alapításáról és
adományozásáról szóló 13/2007.
(VI.26.) ÖR számú rendelet
módosítására is sor került, a
változtatás eredményeként a
megyei elismerések száma 11-
ről 9-re csökkent, valamennyi
díjból 2021. évtől kezdődően
1 kerül átadásra. A közgyűlés
elnöke a vonatkozó rendelet-
ben előírt előkészítő bizottság
javaslata alapján határozott a
2020. évi kitüntető cím és
díjak adományozásáról is (11
db), melyek a megyei közgyű-
lés ünnepi ülésén kerülnek át-
adásra.

A megalkotott rendeletek,
illetve a határozatok a Zala
Megyei Önkormányzat Köz-
lönyében kerültek kihirdetésre,
mely megtalálható a www.
zala.hu honlapon.

Dr. Pál Attila

Megjelentek a falusi civil
szervezetek számára a Magyar
falu program keretében kiírt –
ötmilliárd forint keretösszegű
– pályázati lehetőségek – je-
lentette be a modern telepü-
lések fejlesztéséért felelős
kormánybiztos minap sajtótá-
jékoztatón, Budapesten.

Pályázati lehetőségek falusi civil szervezeteknek
Gyopáros Alpár közölte: a

kiírás elérhető a kormány és a
Bethlen Gábor Alapkezelő hon-
lapján. A pályázatokat július 1-
jétől lehet benyújtani augusz-
tus 7-éig.

Tájékoztatása szerint az
ötezer fő alatti településeken
működő civil szervezetek tá-
mogatásával tovább bővül a
Magyar falu program kedvez-
ményezetti köre.

„Ők rendkívül fontos
munkát végeznek a kistele-
püléseken” – hangsúlyozta a
kormánybiztos. Úgy fogal-
mazott: ezért a kormány
nemcsak honorálni, hanem
ösztönözni is kívánja kö-
zösségépítő munkájukat. Gyo-
páros Alpár a program bő-

vítésének szükségességéről
szólva azt mondta: a Gyur-
csány- és Bajnai-kormányok
idején „tudatos falurombolás”
zajlott, aminek következtében
„nagyon nagymérvű” elván-
dorlás indult meg a fal-
vakból, és nagyjából egy év-
tized alatt drasztikusan csök-
kent a kistelepülések lélek-
száma. „Ezért kellett meghir-
detnünk a Magyar falu prog-
ramot” – mutatott rá a kor-
mánybiztos, aki annak ered-
ményei között említette, hogy
fél év alatt mintegy tízezer
család igényelte a falusi csok-
ot, két év alatt 100 mil-
liárd forint értékben mint-
egy 800 kilométer mellékút
újul meg.

A kistelepülési önkormány-
zatok és egyházközségek ré-
szére idén és tavaly is számos
pályázati lehetőséget hirdettek
meg összesen 100 milliárd
forint értékben – elevenítette
fel Gyopáros Alpár.

Szalay-Bobrovniczky Vince
civil és társadalmi kapcsolato-
kért felelős helyettes állam-
titkár a részletekről elmondta:
hatmillió forintos értékhatárig
ingatlanvásárlására és felújí-
tására, négymillió forintig új és
tíz évnél nem idősebb használt
gépjárművek beszerzésére, két-
millió forintig egyéb eszkö-
zök megvásárlására, valamint
programszervezésre szintén
kétmillió forintig lehet pá-
lyázni. (Forrás: )MTI
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Zete 1920 Hagyományõrzõ Egyesület

Katonák nélkül nem ment
volna a koronavírus-járvány
elleni védekezés Magyarorszá-
gon sem, a honvédség és tar-
talékosai jelentős részt vállaltak
a feladatokból – jelentette ki a
Honvédelmi Minisztérium par-
lamenti államtitkára minap
Nagykanizsán.

Németh Szilárd a nagyka-
nizsai katonai toborzópont
megnyitásakor azt mondta, hogy
a katonák segédkeztek a kór-
házak irányításában, az idős-
otthonok fertőtlenítésében, a
kritikus infrastruktúrákat keze-
lő vállalatok irányításában, va-
lamint közterületi járőrszol-
gálatot adtak.

Az államtitkár közölte: a
honvédség fejlesztési program-
jával igyekeznek újjáéleszteni a
hagyományokat.

A nagykanizsai toborzópont
révén lehetőség nyílik arra,
hogy az egykor jelentős kato-
navárosban újból létrehozhas-
sanak egy zászlóaljat – mondta.

Megjegyezte: a 172 éve lé-
tező magyar honvédség is mély
válságban volt 2010-ben, a
második Orbán-kormány meg-
alakulásakor, amikor mindössze
17 önkéntes tartalékosa volt.
Mára ez a szám elérte a 9600-at,
közülük több mint 4000 a te-
rületvédelmi tartalékos katona.

Az elmúlt hónapokban a
tartalékosok részvételével fer-
tőtlenítettek 997 idősotthont,
51 kórházban állítottak katonai
parancsnokot, 17 helyőrségben
pedig járőrszolgálatot is adtak.
A tartalékosok a raktárok őr-
zésében is szerepet vállaltak –
tette hozzá.

Nagykanizsán, a városköz-
pontban lévő Tourinform-irodá-
ban alakították ki a toborzó-
pontot, a helyszín azért jó vá-
lasztás, mert „bent van a társa-
dalom szövetében” – fogalma-
zott Németh Szilárd.

Nélkülük nem ment volna a védekezés
Katonai toborzópont Nagykanizsán

Böröndi Gábor, a Magyar
Honvédség főparancsnokának
helyettese elmondta: az állam-
polgárok támogatása, részvéte-
le nélkül nem lehetne a térség
modern, ütőképes hadseregévé
tenni a Magyar Honvédséget.

A katonai pálya iránti ér-
deklődést jelzi, hogy míg ja-
nuárban 140, addig áprilisban
már 853 érdeklődő volt Nagy-
kanizsán. A speciális területvé-
delmi szolgálatra az országban
két megyéből, Szabolcs-Szat-
már-Beregből és Zalából –
azon belül is a nagykanizsai
járásból – regisztrálták a leg-
több jelentkezőt – közölte az
altábornagy.

Cseresnyés Péter, az Inno-
vációs és Technológiai Minisz-
térium kereskedelempolitikáért
és fogyasztóvédelemért felelős
államtitkára, a térség ország-
gyűlési képviselője is azt hang-
súlyozta, hogy „katonák nélkül
nehezen lesz rend egy társa-
dalomban”, látható, hogy Ma-
gyarországon a veszélyhelyzet
ideje alatt is fegyelmezettség
volt, sokat segítettek a katonák
a polgári életben.

Utalt arra, hogy a városban
egykor öt laktanya is működött,
ezek megszűnése komoly vesz-
teséget jelentett a település éle-
tében. Biztatónak nevezte, hogy
egy új zászlóalj felállításával
újra katonaváros lehet Nagy-
kanizsa.

Sifter Rózsa, Zala megyei
kormánymegbízott, a megyei
védelmi bizottság elnökeként
sorolta, hogy Zalában 21 idős-
otthonban és szociális intéz-
ményben, 47 ezer négyzetmé-
ternyi területen végzett fertőt-
lenítést a honvédség.

A megye mind a négy
kórházában katonai parancs-
nok segíti az orvos-igazga-
tók munkáját, valamint Zala-
egerszegen és Nagykanizsán a

vízművek élén is segítenek –
mondta.

A járvány következtében
március közepe óta 4000 ember
veszítette el a munkáját Zalá-
ban, az ő álláskeresésük sikere
érdekében a honvédség által
biztosított lehetőségekre is fel-
hívják a figyelmet a kormány-
hivatal foglalkoztatási szolgála-
tánál – jelezte Sifter Rózsa.

Balogh László polgármester
(Fidesz-KDNP) közölte, hogy
az új nagykanizsai toborzópont
révén újból „hazatalált a vá-
rosba a katonaság”.

Az itt élők ragaszkodnak a
hajdani laktanyák és a honvéd-
ség emlékéhez, mostantól pe-
dig a katonák is újból otthon
érezhetik magukat a városban –
mondta. (Forrás: )MTI

Balogh László, Cseresnyés Péter, Németh Szilárd, Sifter Rózsa
és Böröndi Gábor altábornagy, (középen b-j) átadja a nagyka-
nizsai katonai toborzópontot.

Páli Zoltán alezredes, az MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ez-
red parancsnokhelyettese (b) és Csermák Tamás, az első nagy-
kanizsai önkéntes területvédelmi tartalékos katona aláírja a
szerződést a nagykanizsai katonai toborzópont átadásán.

Fotók: MTI/Varga GyörgyFotók: MTI/Varga György
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Egyre többen érdeklődnek a
pethőhenyei lakosú Ehrit Ilse
Marie halála utáni hagyatéki
eljárás kapcsán szerkesztősé-
günkben az ügy állásáról.

Sajnos – tudomásunk sze-
rint – nincs előrelépés. Egy-
részt azért sem, mert a korona-
vírus-járvány miatt a hagyatéki
tárgyalásoknál is behúzták a
féket, másrészt rendkívül szö-
vevényes az ügy, sőt… Ennek
ellenére újabb információkhoz
jutott szerkesztőségünk, amiket
természetesen megosztunk majd
olvasóinkkal.

Előző számainkban már vá-
zoltuk a szomorú ügy részleteit,
de azoknak, akik ezt nem
olvasták, összefoglaljuk.

A Pethőhenyén élő idős
hölgy Ausztriából költözött eb-
be a csendes, szép fekvésű za-
lai faluba. 2019. április 23-án
hunyt el a zalaegerszegi kór-
házban. 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

Terhes örökség… (3.)
Egy furcsa hagyatéki ügy Pethőhenyén

kapcsolatban. A cikksorozat
első részének megjelenése után
több ügyvéd is jelezte, hogy
nevezzük nevén az említett
urat, mert ez így, névtelenül az
egerszegi kollégákra vethet
rossz fényt.

Időközben Pethőhenye pol-
gármestere feljelentést tett az
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
eljárás folytatását rendelte el.

Miután az ügyvéd egyetlen
korábbi megkeresésükre sem
válaszolt, újabb – ezúttal térti-
vevényes – levélben fordultunk
kérdéseinkkel hozzá. A postai
visszajelzés alapján a levelet
2020 május 21-én az ügyvédi
iroda meghatalmazottja átvette.
Válasz azonban a mai napig
nem érkezett.

Az elküldött levelet most
szó szerint közöljük:

„Tisztelt Ügyvéd Úr!
Miután többszöri megkere-

sésünkre sem válaszolt kérdé-
seinkre, korábbi levelünket –
kibővítve – ismételten meg-
küldjük Önnek. Tájékoztatjuk,
hogy cikksorozatunk következő
részében Ön már nevesítve fog
megjelenni. Jelezzük, hogy je-
lenlegi levelünket postai úton,
tértivevényesen is megküldjük
Önnek.

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Reméljük, hogy kérdéseink-

re mihamarabb válasz érkezik
Öntől. Előre is köszönjük se-
gítő közreműködését.

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Lapunkat, a Zalatájat meg-
keresték Ehrit Ilse Marie
2019.04.23-án elhunyt egykori
pethőhenyei lakos halálával,
pontosabban a halála után ki-
alakult helyzettel kapcsolatban.
Tudomásunk szerint az elhunyt
Önt jelölte meg 2005. 08. 22.
napján az Önnek átadott vég-
akaratában végrendeleti végre-
hajtónak. A fentiek miatt sze-
retnénk, ha néhány kérdésünkre
válaszolva segítene nekünk a
tisztánlátás érdekében.

Kérdéseink:
– Érvényes vagy érvényte-

len az elhunyt végrendelete?
– A végrendelet érvényessé-

gétől vagy érvénytelenségétől
függetlenül szerepel-e Ön ked-
vezményezettként a végrende-
letben?

– Ha érintett, részt vehetett-
e Ön a hagyatéki leltár fel-
vételén?

– Teljeskörű volt-e a hagya-
téki leltár felvétele?

– Ha nem érvényes a vég-
rendelet és nem jelentkezik
hozzátartozó, akkor ki az
örökös?

– Amennyiben nincs hozzá-
tartozó, elképzelhető, hogy az
állam lesz az örökös?

– Történnek-e lépések a
pethőhenyei ingatlan és az
abban lévő ingóságok hatékony
megóvása érdekében?

– Jogszerű-e, hogy amennyi-
ben Ön érintett az ügyben, az
ingatlan kulcsai Önnél vannak
elhelyezve?

– Nem mellékesen: Az
elhunyt kutyájának megnyug-
tató elhelyezésével kapcsolat-
ban történtek-e lépések?

Tisztelt Ügyvéd Úr!
A kérdésekre adott válaszait

előre is köszönöm.
Zalaegerszeg, 2020. május 19.
Tisztelettel:

Ekler Elemér
kiadó-főszerkesztő

Zalatáj”
A nevesítésre a következő

számban sor kerül. S az újabb –
rendkívül érdekes – informá-
ciók közlésére is.

E.E.
(Folytatjuk)

A pethőhenyei temetőben nyugszik Ehrit Ilse Marie.
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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.

2019. júniusában sikerült
elérni, hogy bekerüljön a Mo-
dern Városok Programba egy új
multifunkciós sport és rendez-
vénycsarnok építése Zalaeger-
szegen. A projekt magában fog-
lalja az új csarnok elkészülése
után a régi csarnok bontását,
egységes tér és parkoló kiala-
kítását, további több száz férő-
helyes parkoló építését, a kör-
nyező utak felújítását, valamint
a Balatoni és a Stadion utcák
kereszteződésében körforgalom
építését.

A kormány állami támoga-
tást biztosított az önkormány-
zatnak az előkészítésre és a
tervezésre. A kormánydöntés
utáni hónapokban a Polgár-
mesteri Hivatal szakemberei
összeállították a tervezési prog-
ramot, majd meghirdették a
nyílt európai uniós közbeszer-
zési eljárást a tervek elkészí-
tésére. A pályázatok benyújtá-
sának határideje 2020. január
24. volt. A tervezésre 6 cég
jelentkezett. A hiánypótlások
után megszületett a döntés, így
június 3-án Balaicz Zoltán
polgármester aláírta a legked-
vezőbb ajánlatot adó tervező
cégekkel az engedélyes és
kiviteli tervek elkészítésére a

Helyi konzorcium a pályázat nyertese
Tervezik az új egerszegi sportcsarnokot

szerződést. A terveket a helyi,
zalaegerszegi Pulai Építész
Iroda AOD Építész ésés
Grafikus Iroda által alkotott
konzorcium készíti, bruttó 430
millió forintért. A szerződéskö-
tésen jelen volt a projektet a
városvezetésen belül koordi-
náló alpolgár-Gecse Péter
mester is.

Mi a további menetrend?
– Mostantól kezdve közel

egy év áll a tervezők rendel-
kezésére, hogy 2021. májusá-
ban szállítsák a teljes terv-
dokumentációt.

– Miután elkészülnek a
tervek, újabb több hónapos
nyílt európai uniós közbe-
szerzési eljárás kiírására kerül
sor az építkezésre vonatkozóan.

– Ha minden a tervek
szerint alakul, akkor 2021. de-
cemberében beérkeznek a vál-
lalkozói ajánlatok a kivite-
lezésre vonatkozóan.

– A hiánypótlások után
kormányelőterjesztés készül,
majd a 2022-es év tavaszán a
kormány dönt a beruházáshoz
szükséges állami forrás bizto-
sításáról.

– Miután rendelkezésre áll a
forrás, 2022. nyarán szerző-
dést lehet kötni a legkedve- zőbb ajánlatot adó kivitelező

céggel és indulhatnak a mun-
kálatok.

– Az új multifunkciós sport
és rendezvénycsarnok 2024.
végére készülhet el, azt kö-
vetően pedig sor kerülhet a régi

csarnok bontására és az egy-
séges tér kialakítására, vala-
mint mindezzel párhuzamosan
a további parkolók megépí-
tésére, a környező utak fel-
újítására és a körforgalom ki-
alakítására.

Aláírás a Városházán…

Az 1980 április elsején átadott sportcsarnokot lebontják.


