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Zete 1920 Hagyományõrzõ Egyesület

Theodore Roosevelt, az Amerikai Egyesült Államok 26.
elnöke mondta – még a XX. század elején – a következőket:

„Ahhoz, hogy feldühíts egy konzervatívot, hazudj neki.
Ahhoz, hogy feldühíts egy liberálist, mondd meg neki az

igazat.”
Nem sokat változott a világ…

Igaza volt…

A együtt-Rheinmetallal
működve, a gyártóüzemen túl,
egy a ésLynxek off road
járművek tesztelésére alkalmas
tesztkörnyezetet is kialakíta-
nak a járműipariZalaZone
tesztpályán – jelentette be Pal-
kovics László innovációs és
technológiai miniszter Zala-
egerszegen szeptember 10-én.

Palkovics László a Zala-
Zone Járműipari Tesztpályán
tartott rendezvényen Benkő
Tibor honvédelmi miniszterrel
közösen jelentette be, hogy
mintegy 60 milliárd forintos
beruházással épül meg a harc-
járműveket gyártó üzem és 20
hektáros területen tesztpályát

Zalaegerszegen gyártják a világ legmodernebb tankjait

is kialakítanak mellé. A ter-
melés 2023-tól indul el, a világ
egyik legmodernebb hadiüze-
me a beszállítókkal együtt
mintegy 500 embert foglalkoz-
tat, és a gyártáson kívül fej-
lesztéssel is foglalkoznak majd
– tette hozzá.

Az innovációs és technoló-
giai miniszter kifejtette: nem
ez az első eset, hogy a hagyo-
mányos magyar-német együtt-
működésben egy közös projekt
innovációs elemmel is bővül.
A zalaegerszegi vegyesvállalat
jelentősége ugyanakkor abban
van, hogy a magyar haderő-
fejlesztési program legna-
gyobb értékű beszerzése révén

a az újMagyar Honvédséget
üzemben készülő harcjármű-
vekkel látják el.

Palkovics László szerint
2020 első felének tapasztalatai
alapján okkal számíthatunk
arra, hogy a német vállalatok

az eddigieknél is jobban kere-
sik a közép-európai lehetősé-
geket. A német világmárkák a
beszerzési láncok lerövidítése
érdekében szorosabbra fűzhe-
tik magyarországi kapcsolatai-
kat, a Rheinmetall megjele-
nése is az a , aAudi, BMW
Mercedes és egyéb beszállítók
jelentős márkáinak sorát gya-
rapítja.

A magyar kormány határo-
zott szándéka a gazdasági nö-
vekedés helyreállítása érdeké-
ben és mellett, hogy a szektor
új beruházásai folyamatosan
növeljék a kutatás-fejlesztési
kapacitások szintjét, az új gyár-
tókapacitásokban pedig egyre
nagyobb hányadot tegyenek ki
a legújabb, csúcstechnológiai
műszaki megoldások – fogal-
mazott a miniszter.

Hozzáfűzte, hogy a párat-
lan adottságokkal rendelkező
ZalaZone mellett nemzetközi
szinten is jelentős ipari-inno-
vációs bázis épül, ami bővíti a
tesztpálya szolgáltatási kínálatát,
erősíti a hazai ipart és a ma-
gyar vállalkozások beszállítási

Háry András, a ZalaZone ügyvezető igazgatója (b) és Armin Papperger aláírja az együttműkö-
dési megállapodást.  Mögöttük Palkovics László (b4), Benkő Tibor (b3), Balaicz Zoltán (b2),
Vigh László (b), Maróth Gáspár (j4), John Joseph Abunassar, a Rheinmetall igazgatója (j3),
Andreas Baumeier, a Rheinmetall meghatalmazott aláírója (j2) és Oliver Mittelsdorf, a Rhein-
metall Landsysteme lánctalpas járművek és tornyok értékesítési alelnöke (j).

Fotó: MTI/Varga GyörgyFotó: MTI/Varga György
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Michael Roth német külügyi államtitkár szavai, miszerint
„elvaduló antiszemitizmus van Magyarországon” nagy indulato-
kat váltott ki hazánkban.

Indulatok nélkül maradjunk a tényeknél! Tavaly több mint 1
200 regisztrált antiszemita incidens történt Németország négy
szövetségi tartományában (Brandenburg, Schlewsig-Holsten,
Bajország, Berlin) a RIAS (Kutatási és Információs Osztályok
Szövetségi Szervezete) szerint. Németországnak egyébként 16(!)
szövetségi tartománya van.

Nem tudom beszéltek-e Michael Roth szülei fiúknak arról,
hogy a náci Németország egyes források szerint 9-11 millió
zsidót gyilkolt meg a haláltáborokban. De arról már magának,
ennek a hazug államtitkárnak is tudnia kell, hogy a Németor-
szágba betelepülő arab migránsok és a német zsidók nem
tejtestvérek. Olyannyira, hogy több idős német Magyarországon
találja meg biztonságos otthonát.

Egyébként mielőtt ez a rosszindulatú, magyarokat támadó
államtitkár kinyitja a száját, kérdezze meg a magyar zsidókat is,
hogyan érzik magukat Magyarországon. Megkapják a valódi
választ. Nem Orbántól és kormányától félnek, hanem attól a Job-
biktól, amelyik most a „libernyák” összefogás partnere. Ennek a
liberális tákolmánynak szüksége van erre a halott politikai cso-
portosulásra. Ahogy Michael Rothnak is.

Köves Slomó, az Egységes Magyar Izraelita Hitközség veze-
tő rabbija egyébként így reagált Michael Roth vádjaira: „Kü-
lönösen furcsa, hogy egy német politikus bírálja Magyaror-

szágot, hiszen Németországban 2019-ben 1824 antiszemita cse-
lekmény volt, míg hazánkban összesen 35.

Éppen ezért nincs szükségünk a német libernyák kioktatásá-
ra. Ám egy jelképes seprűt küldünk Rothnak, hogy sepergessen
inkább a saját portáján. Aztán üljön rá, s húzzon a francba. Nem
lesz nehéz neki, mert a mai gendervilágban a boszorkányfi
boszorkány is lehet.

E.E.

Michael Roth tudathasadása

No nézzék csak kivel diskurál Michael Roth! A Magyarorszá-
got támadó szélsőbaloldali politikus Soros György hű szö-
vetségese.

Fotó: zimbio.comFotó: zimbio.com

lehetőségeit. Zalaegerszeg és a
térség a magyar gazdaság talp-
raállításának motorja lehet.

Benkő Tibor honvédelmi
miniszter arról beszélt, hogy a
biztonsági helyzet és környe-
zet rendkívül gyorsan, élesen,
sokszor kiszámíthatatlanul vál-
tozik, a kormánynak és a kato-
náknak látniuk kell, hogy mi-
lyen feladat és felelősség hárul
rájuk Magyarország és a ma-
gyar emberek békéjének meg-
óvása érdekében. Az elmúlt
évtizedekben a környezetünk-
ben kialakult helyzet rendkívül
sok kihívást rejt, ezért felké-
szültnek kell lenni, a hon-
védelmi és haderőfejlesztési
program ezt a célt szolgálja.

A program nemcsak a
technikai eszközök megvásár-
lásáról szól, hanem a hadiipar
megteremtéséről, a kutatás-
fejlesztés, a foglalkoztatás biz-
tosításáról is. A harcjárművek
beszerzésével 17 éves lemara-
dást pótolnak a magyar kato-
nák, mert a honvédségnek
2003-ig voltak páncélozott
szállító harcjárművei, de azo-
kat akkor kivonták az önjáró
lövegekkel együtt, most ezt
kell újra megteremteni.

Maróth Gáspár, a Minisz-
terelnökség védelmi fejleszté-
sekért felelős kormánybiztosa
arra emlékeztetett, hogy éppen
száz éve hozták létre Magyar-
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országon a haditechnikai intéze-
tet, de a második világháború,
majd a rendszerváltás után a ha-
diipari kutatás padlóra került.

Hozzátette, hogy a szom-
szédos országokban is maga-
sabb volt a hadiipar fejlettségi
szintje, de sikerült a világban
olyan partnereket találni, ame-
lyekkel megteremtették a felté-
teleket. A Zalaegerszegre ke-
rült harcjárműgyártásért is
több ország állt sorba – sokkal
nagyobb reményekkel, mint
mi – végül a nemzetközi ipar
számára is mértékadó beru-
házás itt valósulhat meg.

Nem ez az első hadiipari
gyár az országban, a verseny-
társak szerint is hasonlóan
magas szintű a Kiskunfél-
egyházán elindított fegyver-

gyártás. További tervek is van-
nak, a hadiipar vonzza magá-
val az egyéb kutatási-fejlesz-
tési területeket, más iparágak
is számtalan technológiai fej-
lesztést innen vesznek át –
jelezte a kormánybiztos.

Armin Papperger, a Rehin-
temall AG igazgatótanácsának
elnöke arról beszélt, hogy Ma-
gyarországon rendkívül magas
színvonalú munkakörülménye-
ket tapasztaltak, és rendkívül
szoros és pontos együttműkö-
dést a kormányzat és az ipari
szereplők között. A zalaeger-
szegi gyárral Magyarország
nagyon erős taggá válik a
NATO-ban, a világ legfejlet-
tebb technológiája kerül ide.

A Rheinmetallnak Zalában
épül fel a 142. gyártóüzeme,

ami a védelmi iparban a leg-
korszerűbb lesz. Olyan elekt-
ronikákat tartalmazó platfor-
mokat gyártanak, amelyekben
meghatározó a mesterséges in-
telligencia, a digitális és a
robottechnika – fogalmazott a
német cégvezető.

Vigh László, a térség or-
szággyűlési képviselője (Fi-
desz), a 45 milliárd forintból
épülő tesztpálya miniszteri
biztosaként elmondta, a Za-
laZone jelenleg mintegy 70
százalékos készültségen áll.
Még folyik a máshol nem lé-
tező okosváros építése 18 hek-
táros területen, teljes városi
környezetet imitálva, valamint
a 1,5 kilométer hosszú autópá-
lya-szakasz és a hozzá vezető
összekötő utak kivitelezése.

Balaicz Zoltán polgármes-
ter (Fidesz-KDNP) felidézte,
hogy Zalaegerszeg a török kor
óta nagy múlttal rendelkező
katonaváros, de a modern ha-
diipari fejlesztés még inkább
büszkévé teszi erre a múltra. A
rendszerváltás utáni gazdasági
átalakulás közepette megerő-
södött a városban a gépipar, az
informatika, az elektronika az
oktatással és az infrastruktúra-
fejlesztéssel együtt, ebben az
innovációs környezetben pedig
a legfontosabb elem a Za-
laZone, ahol a hadiipari fej-
lesztés is megvalósul. (Forrás:
MTI)

A Lynx, avagy a Hiúz.

Fotók: FacebookFotók: Facebook
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Ha erős megyék vannak, akkor erős az ország is; a Modern
városok program 2015-ös meghirdetésével 4000 milliárd forint
jut a megyei jogú városok és térségük fejlesztésére – mondta a
Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára
szeptember 4-én .Zalaegerszegen

György István zalaegerszegia 9,5 milliárd forintból épülő új
uszodakomplexum bokrétaünnepén felidézte: a 23 megyei jogú
város a 2015-ben meghirdetett programból 2300 milliárdot utak,
vasutak fejlesztésére fordít. A többit oktatási, kulturális, sport,
rekreációs, innovációs és kutatási beruházásokra, valamint lakó-
területek fejlesztésére használják fel – sorolta.

Bokrétaünnep az épülő uszodakomplexumnál
A zalaegerszegi uszodakomplexumról elmondta: a három-

szintes épület 8000 négyzetméteres lesz, a lelátóin 270-en foglal-
hatnak majd helyet. Az ötvenméteres uszoda rangos versenyek
megrendezésére is alkalmas lesz – tette hozzá.

György István arra is kitért, hogy Zalaegerszegen a Modern
városok program forrásaiból épül az , aM76-os autópálya Mind-
szenty-zarándokközpont ipari park bővítése járműipari, az , a
tesztpálya alsóerdei rekreációs központ mentő-, az és az új
állomás is.

Vigh László, a térség fideszes országgyűlési képviselője, a
járműipari tesztpálya miniszteri biztosa úgy fogalmazott: a pol-
gármesterrel még évekkel ezelőtt elhatározták, hogy a félkész
állapotban maradt befejezik, és miután ez meg-ZTE-stadiont
történt, a futballcsapat felkerült az NB I-be. Hasonló eredményt
várnak az uszoda elkészültétől is, de az is a tervek között
szerepel, hogy ne legyen olyan általános iskolás Zalaegerszegen,
aki nem tanul meg úszni.

Balaicz Zoltán (Fidesz-KDNP) polgármester felidézte, hogy
a jelenlegi építkezési területen 1956-ban nyílt meg a városi
strand, majd 1969-ben a nemrég elbontott 25 méteres uszoda.
Mindkettő az évtizedek során elavult, és a strandot 2011-ben be
is zárták.

Az újranyitásnál is nagyobb lehetőséget kapott a város,
amikor a miniszterelnökkel 2015-ben megkötötték a Modern
városok program szerződését, benne az új uszodakomplexum és
strand megépítéséről. A 9,5 milliárdos beruházás 2019 elején
indult el, az építési ütemet ismerve pedig 2022-re el is készülhet
– jelentette ki a polgármester. (Forrás: )MTI

Az épülő uszodakomplexum.

Fotók: MTI/Krizsán CsabaFotók: MTI/Krizsán Csaba

Az Innovációs és Techno-
lógiai Minisztériummal (ITM)
történt egyeztetés alapján,
szeptember végétől, az utazók
igényeihez igazodva, ismét
több autóbuszjárat közlekedik
majd ésZalaegerszeg Buda-
pest között – közölte szeptem-
ber 8-án az észak-zalai térség
fideszes országgyűlési képvi-
selője.

Vigh László arról számolt be,
hogy hétfőn Palkovics László
innovációs és technológiai mi-
niszterrel, nem-Mager Andrea
zeti vagyon kezeléséért felelős
tárca nélküli miniszterrel, va-
lamint ésFónagy János Mo-
sóczi László államtitkárokkal

Ismét több buszjárat lesz Zalaegerszeg és Budapest között
(ITM) tartott egyeztetésen
arról született megállapodás,
hogy Zalaegerszeg és Buda-
pest között minden utazónak
lehetősége lesz azzal a tömeg-
közlekedési eszközzel utazni,
amire igénye van. Ez azt
jelenti, hogy a Volánbusz és a
MÁV szakemberei a kö-
vetkező hetekben javaslatot
nyújtanak be az utazók igé-
nyeinek megfelelő és egymás-
hoz igazodó új menetrendre,
ami szeptember 28-án lép-
het életbe.

Az országgyűlési képviselő
felidézte, hogy a Zalaegerszeg
és Budapest között nyáron
végrehajtott menetrendi válto-

zások, az autóbusz-járatok szá-
mának csökkentése „sérelme-
ket okozott az utazók köré-
ben”. A változtatásokat akkor
az tette indokolttá, hogy sok-
kal kevesebb diák volt, el-
maradtak a nyári fesztiválok,
továbbá a 60 év felettiek is
kevesebbet utaztak, ezért a
buszok kihasználtsága 60-70
százalékkal csökkent.

Balaicz Zoltán polgármes-
ter (Fidesz-KDNP) arról be-

szélt, hogy korábban átlagosan
naponta 10 buszjárat közleke-
dett a főváros és a zalai me-
gyeszékhely között, ez mos-
tanra napi átlagban kettőre
csökkent. A menetrendi válto-
zások miatt számtalan megke-
resés érkezett a városházára,
ezért az országgyűlési képvi-
selővel közösen szakmai ja-
vaslatot dolgoztak ki, amit vé-
gül az ITM elfogadott. (For-
rás: )MTI

Eredményesen zárultak a tárgyalások.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Zalatáj

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

Hirde
ssen

nálu
nk !
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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.

(2008.10.30.)

(2008.10.30.)

(2008.10.30.)

• 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.

Válság

Gazdasors

Nagy volt a jólét…

– Ezeken a szadeszosoknak mégis csak nagy eszük van.
Időben elmenekültek a süllyedő hajóról…

– Te most miben buksz éppen? Tejben, vagy pulykában?

– Csak tudnám, mikor költekeztem annyira túl, hogy így be-
csődölt az államháztartás?



HIRDETÉS
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Több milliárdos múzeum-
fejlesztés kezdődött el Zala-
egerszegen, az intézmény-
együttes munkáját szeptem-
ber elsejétől Kostyál László
korábbi igazgatóhelyettes irá-
nyítja.

Kaján Imre nyugdíjba vo-
nulása után a közgyűlés egy-
hangúlag Kostyál László mű-
vészettörténészt nevezte ki a
következő 5 évre a Göcseji

Több milliárdos múzeumfejlesztés Zalaegerszegen

Múzeum igazgatójává. Az igaz-
gatóhelyettes Havasi Bálint
régész, a Balatoni Múzeum
korábbi vezetője – közölte Ba-
laicz Zoltán polgármester (Fi-
desz-KDNP).

Az önkormányzat 2013-óta
fenntartója és működtetője a
Göcseji Múzeumnak, a köz-
gyűjtemény számos új lehető-
séget ad a fejlesztésekhez, elő-
segíti a városimázs építését,

valamint a turizmus erősítését
– tette hozzá.

A Modern városok prog-
ram részeként 1,85 milliárd
forint ráfordítással zajlik a Gö-
cseji Múzeum teljes felújítása,
8,3 milliárd forintból új mú-
zeumszárny épül. Az önkor-
mányzat TOP (Településfej-
lesztési Operatív Program) for-
rásából 218 millió forinttal
támogatják a Göcseji Falumú-
zeumban zajló fejlesztéseket.
A közbeszerzés után több mil-
liárdos állami fejlesztés való-
sulhat meg a szabadtéri kiál-
lítóhelyen – ismertette a rész-
leteket a városvezető.

Kostyál László elmondta,
hogy a múzeum épületének
felújításával régi álom valósul
meg, az új, impozáns és mo-
dern épületszárnyban pedig a
város egyik legjelentősebb tör-
téneti személyiségének, Mind-
szenty Józsefnek (1892-1975)
nyílik állandó kiállítása.

A falumúzeum a 19-20.
századi göcseji lakókörnyeze-
tet mutatta be, a fejlesztéssel
(téglaházakkal, kódisállásos épü-

letekkel) a modernizáció, az
iparosítás félévszázados folya-
matát is illusztrálni tudják.
Emellett nemesi kúria, vala-
mint a göcseji falvakat a 20.
század első felében jellemző
építmények, többek közt isko-
la, pákászkunyhó és kocsma is
épül majd a szabadtéri néprajzi
kiállítóhelyen.

Az igazgató fontos feladat-
nak nevezte a raktárbővítést,
az új múzeumi bázis kiépí-
tését. Az ideiglenes raktárak-
ban mintegy 300 ezer anyagot
őriznek, melynek legnagyobb
része a régészeti kutatásokon
előkerült töredék, a többi pe-
dig képzőművészeti, néprajzi
műtárgy.

Havasi Bálint fontosnak
nevezte, hogy a modern kom-
munikációs csatornákon ke-
resztül minél vonzóbbá tegyék
a közgyűjteményt. A múzeu-
moknak a helyi közösségek
felé is nyitnia kell, hogy minél
többen részesei lehessenek
annak a gazdag kultúrának,
amit Zalaegerszeg kínálni tud
– tette hozzá. (Forrás: )MTI

Balról Kostyál László, Balaicz Zoltán és Havasi Bálint.

Korábban már többször is
foglalkoztunk egy zalaegersze-
gi társasház felújításával, ahol
éppen csak elkezdődött a mun-
ka, s már félbe is szakadt. Las-
san három éve ennek.

Tornyos Norbert vállalkozó
egyik napról a másikra levonult
a munkaterületről. Akkor ezt
nyilatkozta lapunknak: „Nem
tűntünk el, novemberben tud-
nak jönni az emberek, akkor
folytatjuk a munkát.”

Lassan egy éve ennek. Az
Átalszegett utca 33-as számú
társasház lakói sok fórumon

Felújítás helyett fizethet a vállalkozó
Még nem ért véget a zalaegerszegi társasház kálváriája

próbálkoztak, hogy a munka
folytatására, befejezésére bírják
a vállalkozót. Annál is inkább,
hiszen a felújítás költségének
jelentős részét már kifizették
neki. Mindhiába, ezért bíróság-
hoz fordultak.

A Zalaegerszegi Járásbíró-
ság időközben kötelezte az al-
peres céget, hogy fizessen meg
a felperesnek 16 millió 792
ezer forintot, ennek az összeg-
nek késedelmi kamatát, közel 2
millió forint + ÁFA perköltsé-
get és 1 millió forint kereseti
illetéket az állam javára.

Hogy mi lesz a folytatás?
Amíg nem emelkedik jogerőre
a meghagyás, sok mindent nem
tudnak tenni a lakók. Azután is
csak akkor, ha a vállalkozó
fizet (a lakóközösség pénzét fi-
zeti vissza), mert imigyen

egyetlen új vállalkozó sem áll
neki a munkának.

A teljességhez tartozik,
hogy a 20 lakásos társasház
lakói többnyire már nyug-
díjasok.

E.E.

Lassan három éve változatlan a helyzet.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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Kultúrpajta avatása Alsónemesapátiban
Alsónemesapáti Község Önkormányzatának közösségi parkja (Alsónemesapáti, Kossuth u. 2.) újabb

létesítménnyel bővült.

Az önkormányzat 2020.09.12-én avatta fel a Vidékfejlesztési Program VP6-19.2.1.-39-7-17 számú

Közösségfejlesztési, együttműködést és hálózatosodást fejlesztő projektek támogatása című

felhívás keretében elnyert 9 999 992.- Ft támogatással (támogatói okirat iratazonosító száma:

3017411452) megvalósított fedett létesítményt, melyben egy épített színpad is helyet kapott.

Az önkormányzat ezúton is köszönetét fejezi ki a projekt megvalósításában közreműködő

magánszemélyeknek, civil szervezeteknek és vállalkozóknak.

Sajtóközlemény
Az INTERREG V-A Szlovénia-Magyarország Együttmű-

ködési Program 2014-2020 pályázati forrásaiból támogatott
„Complex visitor guide system, tourism promotion and cross-
border road access in the Slovenian Hungarian border region”
című, Guide2Visit rövid című, SIHU101 azonosítószámú projekt
keretében három próbaút valósult meg.

Az első próbaút 2020. március 4-én került megrendezésre. A
résztvevő vendégek nyolcan érkeztek Zalakarosról, a Hunguest
Hotel Freya-ból. A gyülekező reggel 9 órakor volt a szálloda re-
cepcióján. A csoport kisbusszal utazott Lentibe, a Lenti Gyógy-
fürdő és Szent György Energiaparkba, ahová 10 órakor érkeztek
meg. A vendégek igénybe vették a fürdő szolgáltatásait: többek
között gyógyfürdő, élményfürdő és szauna is a rendelkezésükre
állt. Az étkezés a Lenti Gyógyfürdő és Szent György Energia-
park Fregatt éttermében, büféebéd keretében zajlott. A kerék-
pártúra 14 órakor a Lenti Gyógyfürdő és Szent György Ener-
giaparktól indult. A vendégek a lendvadedesi Víztározóhoz, te-
kertek, majd rövid pihenő és frissítő után folytatták útjukat
Lendvára, a Vinarium kilátótoronyhoz. Lendváról busztranszfer-
rel utaztak vissza a szálláshelyre, Zalakarosra a Hunguest Hotel
Freya-ba.

A második próbaútra 2020. július 11-én került sor. A részt-
vevők a Hunguest Hotel Freya vendégei voltak. Az ötfős csoport
a szálloda előtti parkolóból kisbusszal indult Szlovéniába, a
lendvai várhoz. A busz 10 órakor érkezett meg a várhoz, ahol a
vendégek megtekintették a helyi kiállításokat. A várlátogatás
után ültek kerékpárra a résztvevők. Úticéljuk a Dabronak tele-
pülés mellett található Bakonaki tóhoz, ahol a meseparkot, az
energiaparkot, és a Szent Vid kápolnát és forrást is meg-
látogatták. Ezután a Bakonaki Kalandpark pályáit próbálhatták
ki a vendégek. Az ebédet már Magyarországon, a nemesnépi
Abbázia Country Club éttermében fogyaszthatták el a túrázók.
Az utolsó állomás Márokföld volt, ahol a kalandpark után az
Artjárót és a Tündérkertet is megtekintették. Márokföldről
busszal utaztak vissza a kiindulási pontra, a Hunguest Hotel
Freya-hoz.

A harmadik próbaút 2020. augusztus 15-én zajlott le, 6 fő
részvételével. A vendégek ezúttal is Zalakarosról, a Hunguest

Hotel Freya-ból érkeztek. A csoport 9 órakor kisbusszal indult a
szálloda parkolójából Nemesnépre. 10 óra 10 perckor érkezett
meg a busz az Abbazia Country Club lovardájához, ahol lovas
programon vehettek részt a vendégek. A program tartalmazta a
lovarda bemutatását és lovaglási alapismeretek oktatását a
tapasztalattal nem rendelkezők részére, és természetesen lovag-
lást. A lovaglás után kerékpárral hajtottak át a vendégek a
Sárberki Horgásztóhoz, ahol a büfében elfogyasztották ebédjü-
ket, melyet horgászprogram követett tósétával egybekötve.
Ennek végeztével busszal utaztak vissza a szállodába.

2020 augusztusában beindult a projektet népszerűsítő online mar-
keting kampány, elsősorban a projekthonlaphoz (http://guide2visit.eu/)
és Facebook profilhoz https://www.facebook.com/guide2visit/)
kapcsolódóan. Célja a projektpartnerek által kialakított tu-
risztikai programcsomagok népszerűsítése, a programcsoma-
gokban meghatározott célcsoportok számára, valamint a
Guide2Visit projektről készült image-film népszerűsítése. A
szlovén-magyar határtérségben található turisztikai vonzerők
népszerűsítése érdekében „Szelfizz és nyerj!” címen nyeremény-
játék is kapcsolódik a kampányhoz. A játék célja megtalálni azt a
túrázót, aki a legnépszerűbb szelfit készíti el magáról úgy, hogy
a kihelyezett QR kód is látható az adott turisztikai vonzerő
helyszínen.

Csodálatos helyeken fordultak meg.

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.
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Magyaros paprikamártásra
változtatja cigánymártás termé-
kének elnevezését egy német
gyártó a rasszista nevek és
elnevezések körüli viták miatt
– írták minap a német hír-
portálok.

A németek tudathasadása
tehát tovább tart. Úgyis mond-
hatjuk, hogy egyre jobban meg-
hülyülnek. A tartós jólét elvette
a józan eszüket.

Mi a gond a cigány-
mártással?

Semmi! A cigányok rend-
kívül büszke, öntudatos embe-
rek. Ha róluk neveznek el va-
lamit, akkor nem haragszanak.
Kivétel a cigánybűnözés.

A cigánymártás átváltoztatása
A németek megint lekozmálták, amit kifőztek

Magyarországon eddig még
nem volt gond azzal, ha ci-
gányzenekarról, cigánymeggy-
ről, cigányútról, cigányprímás-
ról, cigánykaravánról, cigány-
legényről (gádzsó), cigánylány-
ról (rángi), öregcigányról (dádé),
cigánygyerekről (purdé, rajkó),
cigánypecsenyéről volt szó.

Most képzeljenek el egy
történetet ezzel a forgató-
könyvvel!

A magyar (paraszt) bemegy
az étterembe, ahol romazenekar
játszik. Romapecsenyét rendel
a pincértől, miközben magához
inti a romaprímást kedvenc ro-
maszámát rendelve. Desszert-
nek romameggyet kér. A roma-
zenekar közben fokozza a
tempót, a placcra perdülő csi-
nos romalány láttára a roma-
meggy magja romaútra téved.

Szerencsére a zenekar ifjú
romazenésze, a gádzsó szak-
szerű mozdulattal hátba vágja
vendégünket. A vészhelyzetnek
vége, a vendég fizet a pin-
cérnek.

Az étterem lassan bezár. A
romakaraván útnak indul. A
romapurdék és romarajkók sem
maradnak…

Eddig az elképzelt történet.
Csak azt nem értem, hogy a
német cigánymártásnak miért
éppen a magyaros paprikamár-
tás a szinonímája? Lehetne spa-
nyol, francia, szlovák, román
(stb.) is. Csak azért, mert mi
voltunk az utolsó...? Hálából?...

Ezt a mondatatot nem fe-
jezem be. Mert már nem csak
rasszista, hanem náci is len-
nék…

E.E.

Az érzékeny németek nevet
változtatnak.

Furcsa, logikával nehezen
követhető eset alanyai voltunk.

Cégünk zalaegerszegi szék-
helyén tartott kéményellen-
őrzést a Zala Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság két
szakembere (cégeknél kötelező,
magánszemélyeknél kérhető a
szolgáltatás – a szerk.). Négy
készüléket ellenőriztek, a díj
1620 forint volt.

Néhány nap múlva a cég
telephelyén, a Zalaegerszegtől
néhány kilométerre fekvő tele-
pülésen jelent meg a kémény-
seprő. Az előzetes értesítést a
veszprémi Lángőr Kft. (ható-
sági felügyelete: Veszprém Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság) küldte. Egyetlen ké-

Szabadseprés…

szüléket kellett ellenőrizni, a
munka nem tartott tovább, mint
a számla kiállítása. Az összeg
azonban – finoman szólva – mell-
bevágó volt: 11 ezer 800 forint.

A cég neve igen ismerős,
hiszen a zalaegerszegi Lángőr
'94 Kft. hosszú évek óta dol-
gozik Zalában. Nem változta-
tott nevet és székhelyet, egy
másik vállalkozásról van szó.

Mint a bevezetőben írtuk,
nehéz logikát találni a megye-
határokat átlépő partizánkodás-
ban, névhasonlóságban, drasz-
tikus díjeltérésben.

Azt mondják, erre a jog-
szabályok lehetőséget adnak.
Tényleg?

E.E.

Józan ésszel nehezen magyarázható az eset.

(A fotó illusztráció)(A fotó illusztráció)

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

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

Elérhetõségeink:

Telefon:
92/596-936,

e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Hirdetésszervezõket
keresünk a megye minden részébõl!

Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.
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Többen is megkérdezték,
hogy miért foglalkozunk ezzel
az üggyel ilyen részletesen.
Mármint a néhai Ehrit Ilse
Marie pethőhenyei, volt lakos
hagyatéki ügyével.

Erre hosszasan is tudunk
majd válaszolni, ha végre meg-
nyugtató módon lezárul ez a
szomorú ügy, ami tele van el-
lentmondásokkal, homályos rész-
letekkel, az állampolgár erköl-
csi érzékét sértő mozzana-
tokkal.

A hölgy hagyatéka nem fil-
léres. Ehrit Ilse Marie Német-
országból települt Pethőhenyé-
re. A leltár 125 (!) pontban so-
rolja hagyatékát. Ennek jelen-
tős része a magyar államot
illeti, mivel nincs örököse.

Terhes örökség… (6.)
Megfellebbezték a hagyatéki végzést

A közjegyzői végzést azon-
ban Pethőhenye Község Önkor-
mányzata Deák Istvánnevében
polgármester megfellebbezte.
Nem önös érdekből, hiszen a
falu nem kíván többet, mint a
temetési költségeket. A felleb-
bezés szerint törvénytelen mó-
don zajlott a hagyatéki leltá-
rozás, számos értékes ingóság
nem került feljegyzésre. Emiatt
a polgármester büntető felje-
lentést is tett. Mindezt azzal
indokolta, hogy az örököst, a
magyar államot éri kár.

Kulcskérdés az ügyben a
kulcsok helye. „Keresd meg a
tűt, én meg a gyűszűt” min-
tájára próbálkoztunk az elhunyt
ingatlanának kulcsainak „rej-
tekhelyét” megtalálni. A meg-

kérdezett „illetékesek” mind-
egyike azt válaszolta, hogy a
kulcs a „másiknál” van.

Azt a bizonyos „másikat”
azonban nem sikerült megtalál-
ni. Lehet, hogy ehhez már egy
kis hatósági segítség is kellene.

Az eddigi tapasztalatok
alapján azonban nem rajonga-
nak ezért az ügyért.

E.E.
(Korábbi cikkeink a témá-

ban megtalálhatók: www.zala
tajkiado.hu)

Kinél vannak a ház kulcsai?

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

Augusztus 15-én harmadik
alkalommal találkoztak az egy-
kori caolások. A botfai közös-
ségi házban reggel 9 órától
várták az érkezőket a szer-
vezők.

– Ebben az évben a szoká-
sosnál egy kicsit nehezebben
történtek az előkészületek. A
járványügyi helyzet miatt csak
július közepén vált biztossá,
hogy ismét itt, a botfai közös-
ségi házban találkozhatunk –
tudtuk meg Molnár László
szervezőtől, a rendezvény öt-
letgazdájától. – A sütés-főzés
ezúttal elmarad, közkívántra
egy igazi zsíroskenyér parti
vár ránk.

– A Caola dolgozói össze-
tartó, nagyszerű közösséget al-
kottak. Mi 20 év elteltével is
úgy tudunk egymással beszél-
getni, mint a régi szép időkben
– kapcsolódik a beszélgetésbe
Vighné Markó Zsuzsanna, aki
ugyancsak kivette a részét az
előkészületekből.

A jelenlévők közösen em-
lékeztek meg az egykori cao-
lásokról, akik már nem lehet-
nek közöttünk.

– Az első salomvári talál-
kozón mintegy 40 - 50 fő vett
részt, a második alkalommal
szintén itt Botfán jöttünk

Volt egyszer egy zalaegerszegi Caola

össze, akkor 80-an lehettünk.
A mai pontos létszámot majd
akkor tudjuk, ha megszámol-
juk a Caola zászlóra kötött sza-
lag aláírásait. Szerintem 90 - 100
fő közötti a létszám – ezt már
Lugosi Sándor mondta, aki a
mosószer üzem művezetője-
ként és a Caola SE ügyvezető
elnökeként is tevékenykedett a
kezdetektől egészen a gyár
bezárásáig (1971 - 1999).

A zalaegerszegi gyáregy-
ségben 700-800 fő dolgozott.
A cégre élénk kulturális, sport
és közösségi élet volt jellemző.
A munkában felvettük a ver-

senyt a multinacionális cégek-
kel, sőt a termékeink piaci ré-
szesedése magasabb volt, mint
a versenytársaké – folytatta
Lugosi Sándor. Nagy csalódás
volt a gyáregység megszűnése,
de a kialakult közösségek és
barátságok a mai napig meg-
maradtak.

– Az Ön által alapított
facebook csoport népszerű az
egykori caolások körében.

– Volt egyszer egy zala-
egerszegi Caola néven alapí-
tottam a csoportot 2019 au-
gusztusban. A kommunikáció
eddig is működött a régi dol-

gozók között, de azért így
pontosabb és szélesebb körű
ismereteket lehet megosztani.

– Valószínűleg ennek is
szerepe van a mai rekord-
részvételben.

– Lehetséges, mert meg-
könnyíti a kapcsolattartást. A
létszámot viszont már lényege-
sen nem lehet emelni. Külön
programokat sem szervezünk,
mindenki kedvére beszélgethet
az ismerősökkel, barátokkal.
Úgy látszik ez pontosan elég,
mert nagyszerűen érezzük
magunkat.

Samu László

A találkozó résztvevői.
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A Zala megyei kistelepülés,
Pethőhenye a mostani, vész-
terhes időkben is példát mutat
önzetlenségből és segítőkész-
ségből. A falu képviselő-tes-
tülete most éppen Budapest
első emberének, Karácsony Ger-
gelynek ajánlotta fel, hogy segít
megszerezni a jogosítványt.

Mint ismeretes, a Ripost nem-
rég megírta: Karácsony Ger-
gely ugyan többször is megpró-
bálkozott a jogosítvány meg-
szerzésével, ámde a gyakorlati

Pethőhenye segítene a fővárosnak
oktatáson, forgalomban újra és
újra megbukott. A lap ezzel a
kudarccal magyarázta a főpol-
gármester autósokat büntető in-
tézkedéseit. A főpolgármester
egyébként pert ígért a Ripostnak.

Házon belül is lehetnek Ka-
rácsony Gergelynek nehéz pil-
lanatai a téma miatt. Például a
Zugló élén őt váltó szocialista
Horváth Csaba szerint egy-
ügyűségre vall, ha valaki nem
rendelkezik jogosítvánnyal. A
zalai kistelepülés képviselői

ilyen kemény kritikát termé-
szetesen nem fogalmaztak meg,
ugyanakkor ők is fontosnak
tartják, hogy a főpolgármester
vezetői engedélyt szerezzen.

„(…) Felajánlásunkat azért
tesszük, mivel minekünk vidé-
kieknek is messze a fővárostól
igénybe kell vennünk a főváros
útjait, sajnos sok esetben súlyos
betegeink gyógykezeltetése cél-
jából, és a budapesti közle-
kedés számunkra már találós
kérdés. Budapestig 2,5 óra az
út, Budapesten újabb 2,5 óra
míg eljutunk valahova. Ha Fő-
polgármester Úr segítségünk-
kel vezetői engedélyt szerez,

úgy nem kell tanácsadókra ha-
gyatkozni a Budapesten történő
közlekedéssel kapcsolatban” –
szól Pethőhenye képviselő-tes-
tületének önzetlen ajánlata.

A fővárost sújtó közle-
kedési káosz megszüntetése
érdekében, vagy akár ettől füg-
getlenül is, de reméljük, hogy
Karácsony Gergely végül el-
fogadja Pethőhenye példamu-
tató segítségét. Minden autó-
sokat érő kritika és korlátozás
más fénytörést kapna, ha be-
bizonyosodna: a liberális főpol-
gármester képes átérezni egy
gépjárművezető helyzetét is.

( drót.info, Zalatáj)Forrás:

Nem hírlapi kacsa…

Rászánja magát Karácsony Gergely a jogosítvány megszerzé-

sére?

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
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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

Ne várjon lapunk következõ számának megjelenéséig!
Honlapunkon friss hírekkel, háttérinformációkkal,
egy-egy érdekes témával, oknyomozó riporttal találkozhat.
Kattintson a

, s máris olvashatja a megyével,www.zalatajkiado.hu-ra
a térséggel, s településével kapcsolatos érdekességeket!

Hónaptól hónapig…
megyei közéleti havilap Ára: Ft190
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Változás történt nemrég a
Zalaszám-Zalaegerszegi Atlé-
tikai Club vezetésében. Az ed-
digi ügyvezető igazgató, Sza-
kály István lett az elnök, míg
helyébe szakosz-Bella Attila
tályvezető lépett.

Az okokról beszélgettünk
az érintettekkel.

– Miért volt szükség a vál-
tásra?

Szakály István: – A ZAC
két sportolója részéről olyan
anyagi igények merültek fel,
amelyek szinte meghaladták az
éves költségvetésünket. Egyi-
kük, a súlylökő Veiland Vio-
letta időközben eligazolt Za-
laegerszegről, míg az újdon-
sült magyar gátfutó bajno-
kunk, Szűcs Valdó továbbra is
a Zalaszám-ZAC színeiben
versenyez. Az ő igényét eddig
még nem sikerült teljesíteni.
Ez az anyagi probléma meg-
osztotta az elnökséget, az el-
nök, Kámán Vilmos le is mon-
dott. Ott voltunk a járvány kö-
zepén, közgyűlést nem lehetett
tartani, a testület megbízott az
elnöki teendők ellátásával.

Bella Attila: – Adta magát
a helyzet. Normális esetben ez
jó érzéssel töltött volna el.
Most viszont nem vagyok
könnyű helyzetben. Más habi-
tusú ember vagyok, mint Sza-
kály István. Harminc éve va-
gyok ennél a klubnál, amelytől
sok mindent kaptam. Most
szeretnék valamit visszaadni.
Nem töprengtem tehát.

– A váltás hogyan érintette
a klubot, a versenyzőket, az
edzőket?

Szakály István: – Szinte
semmit sem vettek észre. Mu-
száj volt diplomatikusan kezel-
ni a kialakult helyzetet.

Bella Attila: – Elsősorban a
lelkünket viselte meg a váltás.
„Kezelgetjük” egymást. Edzőket
nem küldtünk el, versenyekre
tudunk menni. Igen takarékos
költségvetéssel működünk.

– Hogyan látjátok Szűcs
Valdó helyzetét?

Szakály István: – Koráb-
ban, amikor még jobb anyagi
kondícióink voltak, tudtunk
olimpikonokat is igazolni.
Szűcs Valdónak van esélye
arra, hogy kijusson az ötka-
rikás játékokra. Kívánom is
neki. Ám most, a jelenlegi
helyzetben, amikor drasztiku-
san visszaesett a támogatás,
évi 30 millió forintot nem
tudunk biztosítani. Hozzávető-
leg ennyi a ZAC éves költ-
ségvetése.

Kulcsátadás…
Váltás a Zalaszám-ZAC élén

Szakály István (balról) az új elnök és Bella Attila az új ügyve-
zető igazgató.

Kulcs a jövőhöz…

Bella Attila: – Én egy ki-
csit másképp látom a helyze-
tet, mint Pista. Szűcs Valdó ma
Magyarország első számú gát-
futója 110 méteren. Megpró-
bálkozott bejutni a budapesti
menedzserirodákhoz, de nem
fogadták. Nem akarnak rivá-
list, s ez bántja Valdót. Tel-
jesítménye így nem párosul
reklámértékkel. Jelenleg 24. a
világranglistán, de a járvány
miatt lehet, hogy nem lesz
annyi verseny, hogy kijusson
az olimpiára. Ha egyáltalán
lesz olimpia jövőre.

– Milyen a Zalaszám-ZAC
jövőképe?

Bella Attila: – Továbbra is
a piramis-elv szerint dolgo-
zunk, vagyis szeretnénk minél
több gyermeket megnyerni az
atlétika számára. A TAO-tá-
mogatás arra ösztökélte a
különböző sportágak klubjait,
hogy már az óvodában „va-
dásznak” a gyermekekre. Ez
helytelen dolog, mert az alap-
sportágakkal kellene kezdeni.
Szinte valamennyi zalaeger-
szegi általános iskolában ott
vagyunk, 18-19 éves korig
rengeteg fiatal sportol nálunk.
Van aki azért, hogy élsportoló
legyen. Van aki „csak” azért,
hogy egészséges legyen, jól
érezze magát. Nálunk nem
csak atlétizálnak a gyermekek,
hanem egy olyan szemlélettel
találkoznak, hogy legalább
annyira fontos a tanulás, a
diplomaszerzés, mint a ver-
senyzés. Az életre készítjük fel
őket. Mondhatnám saját ma-
gunk ellen dolgozunk, hiszen
sportolóink jelentős része nem
Zalaegerszegen kezdi az egye-
temet vagy a főiskolát. Mégis
csináljuk, mert a fiatalok ná-
lunk a tanítás után nem csak
sportolnak, hanem biztos he-

lyen vannak, aminek a szülők
örülnek a legjobban. Emellett
ezek a gyerekek tiszteletet
tanulnak egymás, az edzők
iránt, tisztelik a ZAC, a város
címerét, akik pedig a válo-
gatottságig jutnak, alázattal,
kitartással küzdenek a nemzeti
színekért.

Szakály István: – A klub
további működésétől azt vá-
rom, mint elnök, hogy a ki-
választó, beiskolázó szakem-
bereink tegyék vonzóvá saját
személyük által a sportágat, az
ügyvezető pedig külsőségek-

ben is teremtse meg egy elit
klub képét. Bella Attilától el-
sősorban azt várom, hogy le-
gyen legalább annyi (250)
szponzori kapcsolata, mint ne-
kem. Keresse és élvezze a cég-
vezetőkkel a személyes kap-
csolatot, s reklámban igyekez-
zék visszaadni a kapott tá-
mogatás dupláját. Csak köz-
pénzből működni nem lehet,
nem szabad részben a bi-
zonytalanság miatt, s főleg
azért nem, mert így elve-
szíthetjük a társadalmi támo-
gatottságunkat.
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Fehérvár FC, Mezőkövesd,
Ferencváros, MTK… Az első
négy fordulóban ezek a csa-
patok voltak a ellenZTE FC -
felei a labdarúgó NB I-ben.

Pesszimista előrejelz -és sze
rint akár nulla pont is állhatna
négy mérkőzés után az eger-
szegi csapat neve mellett a
tabellán.

Ezzel szemben öt pont van:
egy győzelem (MTK), k -ét dön
tetlen (Fehérvár, Mezőkö-
vesd), egy vereség (FTC) ér
ennyit.

Tavaly az első n -égy fordu
ló rendhagyó volt, hiszen az
FTC kupaszereplése miatt ha-
lasztották a zöld-fehérek elleni
találkozót, amire a második
fordulóban került volna sor
Zalaegerszegen. Így az első
négy mérkőzéses szakasz az

Egy igazán fontos győzelem
ötödik forduló találkozójával
zárult.

A mérleg: 1 győzelem (Ka-
posvár idegenben, 1 döntetlen
(Puskás Akadémia hazai pá-
lyán), 2 vereség (Mezőkövesd,
Debrecen, mindkettő idegen-
ben), összesen 4 pont. Vagyis
az idei kezdés jobb, annak
ellenére, hogy az erőviszo-
nyokat tekintve nehezebb el-
lenfelekkel találkozott a csa-
pat, mint tavaly.

Fontos volt az MTK elleni
idegenbeli siker. Egyrészt az
önbizalom miatt, másrészt így
nem szakadt le a csapat. Sőt,
ha a következő meccsen (a
Diósgyőr jön Egerszegre) si-
kerül győzni, akkor elmond-
hatjuk, hogy nem is kezdődött
rosszul ez a bajnokság.

E.E.

Bobál Dávid és Schön Szabolcs küzd a labdáért.

Zalaegerszegi gólöröm az Új Hidegkuti Nándor Stadionban.

Fotók: MTI/Illyés TiborFotók: MTI/Illyés Tibor

A Zala Megyei Önkor-
mányzat meghívása alapján a
TOP-5.1.1-15/2015 „Zalai In-
novatív foglalkoztatási paktum
megvalósítása” című projekt
mikrovállalkozási munkacso-
portjának nyolcadik találko-
zóját tartották a napokban Len-
tiben. Az eseményen megje-

Új vállalkozókat nyertek

lenteket először Pácsonyi Im-
re Zala Megyei Közgyűlés, a
alelnöke köszöntötte, majd be-
számolt a Zala Megyei Inno-
vatív Foglalkoztatási Paktum
eredményeiről:

– A jelen pandémiás hely-
zetben változtak a pályáza-
taink megvalósításának körül-

ményei. A hosszabb megvaló-
sítási időhöz társítva sikerült
az eredményeket, az indiká-
torainkat is növelni. Kiemel-
ném, hogy közel hatvan főnek
tudtunk úgy támogatást nyúj-
tani, hogy vállalkozóvá váltak,
és reményeink szerint a pro-
jekt megvalósítási ideje után is
egyéni vállalkozóként boldo-
gulnak majd. Növekedtek a
számaink a munkaerőpiaci
szolgáltatásaink terén is, to-
vábbá a klasszikus támogatási
formák, a bér- és járulék támo-
gatás mutatói is emelkedtek.
Összefoglalva: igaz, hogy csak
jövőre fejeződik be a projek-
tünk, az elvárások már most
teljesültek.

– Milyen következő fel-
adatuk van a paktumban?

– Kihasználva a projekt
költségvetési lehetőségeit, van
egy olyan kezdeményezésünk,
hogy a kistermelőknek, kéz-
műveseknek nyújtunk új szol-
gáltatási lehetőséget – erről a
mai munkacsoport ülésen is
beszámolok majd, – internetes
felület formájában. Ezen az

oldalon népszerűsíthetik a
termékeiket, kapcsolatot tud-
nak tartani a vevőikkel és egy
Webshop-szerű értékesítést is
folytathatnak.

A találkozó előadói között
volt munkaerő-Babati Zsolt
piaci csoportvezető, aki a ko-
ronavírus munkáltatói és mun-
kavállalói oldalakra tett hatását
elemezte, valamint Tóth Szil-
via HR tanácsadó is, aki gya-
korlati tanácsokkal szolgált ar-
ról, hogyan fordíthatjuk elő-
nyünkre a Home Office-ban
szerzett jó tapasztalainkat:

– Készítettem felmérést a
témában, amelyből kiderült,
szeretik a munkavállalók az
otthon végezhető munkákat.
Akár kevesebb bérért is, de
azokat a munkahelyeket része-
sítenék előnyben, ahol lehető-
ség van Home Office-ban dol-
gozni. Természetesen itt heti egy-
két alkalomról lenne szó, hi-
szen mindenkinek szüksége van
munkahelyi közösségre, vala-
milyen csapatmunkára. – részle-
tezte eredményeit a szakember.

dj

Az előadók: Tóth Szilvia, Pácsonyi Imre, Babati Zsolt.

SEAT Cordoba eladó

2006-os évjáratú SEAT Cordoba (1400 cm , benzines, metálszürke)3

első tulajdonostól Zalaszentivánon eladó.
Érvényes műszaki 2022. március 21-ig.

Érdeklődni: 30/378-4465


