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Szűk körben ünnepeltek

orvosként több mint 50 éven
keresztül gyógyította az Egerváron, és a környező településeken élőket, és bár ma már
más látja el ezt a munkát, de
hetente egy-két napot még
visszajár helyettesíteni. Ő a díszoklevél mellett egy arany pecsétgyűrűvel is gazdagodott, amibe a falu címere lett gravírozva.
Egervárért plakett kitüntetést kapott Fücsök Imre, aki
2005 óta aktív szereplője a település életének. Civil egyesületi tagként, és önkormányzati
képviselőként is sokat tett a
település szépítése és fejlődése
érdekében, és tárgyi felajánlásai is szinte valamennyi önkormányzati épületben megfigyelhető.
Egervárért oklevelet kapott
Bóbics Gyula, a sportért végzett munkájáért. Gyula több
részletben, több mint 20 évig

Balról Gyerkó Gábor, Fücsök Imre, dr. Bódis István és Kenessey Tibor iskolaigazgató.

Hagyomány, hogy minden
évben ünnepséget szerveznek
március 15-én Egerváron. A
megemlékezés mellett ilyenkor
szokták átadni a helyi kitüntetéseket is. A vírushelyzet
miatt idén azonban csak szűk
körben tartották meg a rendezvényt. Rendhagyó módon az
ünnepi műsort sem élőben adták elő az iskolások, hanem felvételről, kivetítő segítségével.

Ezt követően Gyerkó Gábor
polgármester mondott beszédet,
melyben az összefogás fontosságát hangsúlyozta. Rámutatott, hogy 48-as hősök hazafisága például szolgálhat a mai
kor emberének is. A szónoklat
után a kitüntetések átadása következett, amit négyen vehettek át.
Az önkormányzat döntése
alapján díszpolgári címet kapott dr. Bódis István, aki házi-

Nemes májvirág,
az Év vadvirága

volt tagja az egervári futballcsapatnak, és még jelenleg is
aktív futballistája a község csapatának. Nem csak játékával,
de társadalmi munkákkal és
anyagi felajánlásokkal is segítette a csapat mellett a futballpálya fejlesztését is.
Egervárért oklevelet vehetett át az Egervári László Általános Iskola futsal csapata,
amely a diákolimpián egészen
az országos döntőig jutott. Ehhez 3 tornát is meg kellett nyerniük, és a kis falusi iskolák közül egyedüliként vehettek részt
Gyulán az országos döntőn,
ahol végül a 11. helyet érték el.
A díjak átadását követően a
résztvevők átvonultak a település központjában található kopjafához, amit az önkormányzat
és a kitüntetettek mellett a helyi
civil szervezetek képviselői is
megkoszorúztak.

Egy másik világ lesz
Ezek a hetek, hónapok nem csak az összefogás, a szolidaritás, a fegyelmezettség, az emberség vizsgaidőszakát jelentik.
A lelkiismeretünk próbatételét is.
Aki ebben a vészterhes időben nem az összefogást tartja szem
előtt, hanem a járványhelyzetet kihasználva önző érdekeit helyezi előtérbe, vagy politikai tőkét akar kovácsolni belőle, annak
előbb utóbb el kell számolnia lelkiismeretével. Ha van neki...
A múltban már sokszor bebizonyította ez az ország, hogy
képes az összefogásra. Éppen ezért ne foglalkozzunk a bel-és
külföldi bajkeverőkkel, a zavarosban halászó tehetségtelen alakokkal. Vegyünk egy nagy levegőt és folytassuk a küzdelmet.
S amikor már túl leszünk ezen az emberiséget igencsak
próbára tevő időszakon, s számba vettük a veszteségeket, folytathatjuk az országépítő munkát.
Talán arra is lesz időnk, hogy átértékeljük eddigi életünket.
Mert biztos vagyok abban, hogy nem folytatódhat úgy tovább,
ahogy eddig zajlott.
Ez a járvány megtanít bennünket egy nagyon fontos dologra, amit eddig elfelejtettünk, vagy felsőbbrendű tudattal nem
akartunk figyelembe venni: nem mi vagyunk a természet urai,
nem vagyunk mindenhatók! Vannak nálunk nagyobb erők,
amelyek időnként figyelmeztetnek erre a tévedésünkre.
A rengeteg fájdalmas veszteség mellett ez lesz ennek a
szörnyűségnek az egyetlen pozitívuma. S talán még az, hogy a
vészhelyzetben mindenki valódi arcát mutatta. S akiről bebizonyosodott, hogy méltatlan arra a tisztségre, amire felhatalmazást kapott az emberektől, arra csak úgy emlékezünk, mint a sok
szenvedést okozó járványra: soha többet ne találkozzunk vele!
Húsvét időszaka van. Sokunk legszomorúbb húsvétja, hiszen szerencsére nem éltünk át világháborút. A kereszténység
legnagyobb ünnepe reménnyel tölt el bennünket. Gondoljunk
Jézus Krisztus halálára, majd feltámadására.
Ebből a helyzetből is lesz feltámadás. Ám nem mindegy, hogy
milyen lesz az azt követő élet a Földön. Csak rajtunk múlik...
Ekler Elemér

2

Észak-Nyugat Zala

2020. április

Terhes örökség…
Egy furcsa hagyatéki ügy Pethőhenyén
A szomorú eset itt történt,
Zalában, egy Zalaegerszeghez
közeli faluban. A Pethőhenyét
sok évvel ezelőtt otthonául választó hölgy Ausztriából költözött Magyarországra, ebbe a
csendes és szép faluba.
Az idős asszony 2019. április 23-án hunyt el a zalaegerszegi kórházban. Az ott szolgálatot teljesítő dolgozó és annak
testvére – aki éveken keresztül
segített a ház körüli munkában
az idős hölgynek – vették át a
halott kulcsait és személyes
tárgyait a kórháztól – mondja a
község polgármestere, Deák
István.
Miután az elhunytnak nem
voltak hozzátartozói, a temetést
az önkormányzat intézte és fedezte, s a további feladatok és
kötelességek is az önkormányzatra maradtak. Mivel a hozzátartozók hiánya előrevetítette, hogy a jómódú hölgy örököse a magyar állam lesz, a
falu polgármestere kötelességének tartotta és tartja ma is,
hogy őrizzék az elhunyt vagyonát.
A történethez tartozik, hogy
az idős hölgy még 2005-ben
végrendeletet helyezett letétbe
egy egerszegi ügyvédnél. Halála után azonban kiderült,

hogy az irat nem felel meg a
törvényes előírásoknak, így az
a hagyatéki tárgyaláson nem
vehető figyelembe.
Apropó hagyatéki tárgyalás… Erre – közel egy év múltával – még nem került sor.
Mint azt az ügyben eljáró
közjegyző lapunknak elmondta,
még nem fejeződött be az esetleges örökösök felderítésének
folyamata.
Érdekes az említett ügyvéd
szerepe, akinél a végrendeletet elhelyezte az idős hölgy. Az
ő neve szerepel a végrendeletben is, mégpedig a végakarat végrendeleti végrehajtójaként, sőt a végrendelet kedvezményezettjeként is, ráadásul
részt vett a hagyatéki leltár felvételén is.
A közjegyző részletes tájékoztatást adott az ügy elhúzódásával kapcsolatban. Nem
voltunk ilyen szerencsések az
ügyvéddel, aki hozzá elküldött
kérdéseinkre nem válaszolt a
mai napig. Telefonon is csak a
titkárnőig jutottunk, pedig
számtalanszor kerestük.
További érdekességek is
vannak ebben az ügyben. Pethőhenye polgármestere által
tett feljelentés ügyében (lopás
vétsége) a Zalaegerszegi Rend-

Elmaradt a borverseny

Fotó: Zalatáj
Buszmegálló Pethőhenyén… A hagyatéki ügy is megállt.

őrkapitányság megszüntető határozatát a Zalaegerszegi Járási
Ügyészség hatályon kívül helyezte és az eljárás folytatását
rendelte el.
Mint ahogy mi is tovább
folytatjuk történetünket, mert
számos furcsaság derült ki ebben a rendhagyó hagyatéki
ügyben.
Talán mellékesnek tűnhet,
de az állatvédők nyilván más-

képp vélekednek arról, hogy az
elhunyt hölgy kutyája közel
egy éve „vesztegzár” alatt van
a néhai gazda házában. A jószándékú szomszédok etetik,
gondozzák. Vajon ki lesz a végleges gazdája? Talán jobb lenne
erről előbb dönteni, mint az
örökségről… Ami egyébként
nem átlagos értéket képvisel.
Ekler Elemér
(Folytatjuk)

Eladó egerszegi lakás a belvárosban
Zalaegerszegen, a belvárosban, a Mikes Kelemen utcai 3 emeletes,
blokktéglából épült társasházban 56 m2-es földszinti,
tehermentes lakás (2 szoba, konyha, előszoba, fürdőszoba, pince, tároló) eladó.
A közelben áruház, gyógyszertár, orvosi rendelő, buszmegálló található.
A közművek (gáz, víz, villany) rendezett állapotban.
Érdeklődni lehet a 30/235-4814-es
vagy a 30/410-5684-es telefonon lehet.

Eladó antik bútorok Zalaegerszegen

A felvétel a tavalyi, egervári borversenyen készült.

A járványhelyzetre való tekintettel elmaradt a március
huszonegyedikére tervezett lakhegyi térségi borverseny.
A rendező lakhegyi és egervári önkormányzat tájékoztatja

a bortermelőket, hogy a megmérettetést későbbi időpontban,
a járványhelyzet megszűnése
után megtartják. Ennek időpontjáról értesítést kapnak, többek
között lapunkon keresztül is.

Egyedi gyártású, az 1920-as évek elején készült,
diógyökér intarziaberakású, kitűnő állapotban lévő
tálaló és vitrines szekrények (3 db) eladók Zalaegerszegen.
Együttes szobaberendezéshez kiválóan alkalmasak.
Ugyanitt nagyon jó állapotban lévő koloniál bútorok is eladók.
Érdeklődni a 30/235-4814-es,
vagy a 30/410-5684-es telefonon lehet.
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Példás védekezés és együttműködés Zalaegerszegen
A megyeszékhely vezetése
– Balaicz Zoltán polgármester
irányításával – kiválóan reagált
eddig a koronavírus járvány
kihívásaira. Országosan is példamutató, hogy a kormánypárti
és az ellenzéki képviselők egyhangúlag, egységesen támogatták a lépéseket, korrekt módon
felelősségteljesen dolgoznak ebben a nehéz helyzetben Zalaegerszeg polgáraiért.
Miközben folyamatos a
küzdelem a vírussal, már a jövő
feladataival is foglalkoznak.
Balaicz Zoltán javaslattal fordult a közgyűlés tagjaihoz,
hogy fogadjanak el egy hét
pontból álló helyi gazdaságvédelmi intézkedési csomagot,
melynek tartalmáról előzetesen
egyeztetést folytatott a kormánypárti és ellenzéki frakciókkal és önkormányzati képviselőkkel, akik egyhangúlag
támogatták azt. Ezek a következők a polgármester tájékoztatása szerint:
„1. Az önkormányzati tulajdonban lévő helyiségek bérleti
díjának 50 százalékos csökkentése a veszélyhelyzet idejére azoknak a vállalkozásoknak, amelyeket érint a kormányrendeletben foglalt nyit-

vatartási idő korlátozása (vendéglátóhelyek, üzletek, stb.).
Mi csak a saját, önkormányzati
tulajdonban lévő helyiségekkel
kapcsolatban hozhatunk ilyen
döntést, azonban kérem a magántulajdonban lévő helyiségek
bérbeadóit is arra, hogy a jövő
és az újrakezdés érdekében, lehetőségeiket mérlegelve, amenynyiben tehetik, ők is csökkentsenek átmenetileg a bérleti díjaikon.
2. Fizetési halasztás, illetve részletfizetési lehetőség a
helyi adókra vonatkozóan az
ezt igénylő vállalkozásoknak
(kivéve a kirívóan visszautasítandó eseteket, pl. nagy készpénz mennyiség, több luxusautó, stb.)
3. Adóügyi fizetési könnyítések igénylése esetén nem kell
pótlékot fizetni.
4. Magánszemélyek és vállalkozások esetében is 12 hónapos pótlékmentes részletfizetési lehetőség adóügyek esetén.
5. Adóbevételekhez kapcsolódó végrehajtási eljárások
felfüggesztése a veszélyhelyzet
idejére (pl. munkabérletiltás,
nyugdíjletiltás szüneteltetése,
visszavonjuk a már kibocsátott
hatósági átutalási megbízásokat, inkasszókat, visszavonjuk

Balaicz Zoltán: – Zalaegerszeg nagyon jól vizsgázott, büszkék
lehetünk a közösségünkre!

a gépjárművek forgalomból
történő kivonására tett folyamatban lévő végrehajtási cselekményeinket).
6. A pénzügyi lehetőségek
függvényében felülvizsgáljuk a
befektetés ösztönző támogatási
rendeletünket, az ahhoz kapcsolódó kedvezményeket, és
további jelentős engedménynyel megvásárolható ipari területeket alakítunk ki.
7. Megvizsgáljuk az országos városfejlesztési alapokhoz
való csatlakozási lehetőségeket, hogy annak segítségével
nálunk is rendkívül kedvezményesen bérelhető iinkubátorházat, valamint SSC-t (Shared

Service Center) alakítsunk ki
újonnan induló start up vállalkozásoknak, vagy szünetelés
után újrainduló, már meglévő,
de most nehéz helyzetbe került
vállalkozásoknak.”
A fentiekből is kitűnik,
hogy a jelenlegi nehéz helyzetből adódó feladatok megoldása mellett mindenre kiterjedő
terveket fogalmaznak meg Zalaegerszegen a járvány megszűnése utáni időszakra.
(A járványhelyzettel kapcsolatos friss országos, megyei
és zalaegerszegi információk
kiadónk naponta frissülő honlapján – www.zalatajkiado.hu –
olvashatók.)

Teréz anya üzenete Fontos hír a civil szervezetnek
Ebben a nehéz helyzetben igen aktuális Kalkuttai Szent
Teréz üzenete. Olvassák figyelmesen!
Az élet himnusza
Az élet egyetlen - ezért vedd komolyan!
Az élet szép - csodáld meg!
Az élet boldogság - ízleld!
Az élet álom - tedd valósággá!
Az élet kihívás - fogadd el!
Az élet kötelesség - teljesítsd!
Az élet játék - játszd!
Az élet vagyon - használd fel!
Az élet szeretet - add át magad!
Az élet titok - fejtsd meg!
Az élet ígéret - teljesítsd!
Az élet szomorúság - győzd le!
Az élet dal - énekeld!
Az élet küzdelem - harcold meg!
Az élet kaland - vállald!
Az élet jutalom - érdemeld ki!
Az élet élet - éljed!

Az elmúlt napokban több civil szervezet kért tájékoztatást a
beszámolók május 31-i leadási határidejének meghosszabbításával kapcsolatban tekintettel arra, hogy a kihirdetett veszélyhelyzet miatt a beszámolót elfogadó testület összehívása
nem lehetséges.
Ezzel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk:
A civil beszámolók beküldési határidejének megváltoztatásával kapcsolatban az Országos Bírósági Hivatalnak nincs
releváns döntési lehetősége.
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény (Civil törvény) 30.§-a alapján a bíróság a
szervezetet akkor sújthatja pénzbírsággal, ha a beszámoló közzétételi kötelezettségét egy éven belül nem pótolja.
Amennyiben a beszámolók benyújtásának határidejével
kapcsolatban egy esetleges moratórium kerül kihirdetésre a
jogalkotó által, úgy arról az Országos Bírósági Hivatal a
https://birosag.hu/civil-eljarasok/hirek/rovat/civil-hir oldalon fogja tájékoztatni a civil szervezeteket.
Zalaegerszeg, 2020. március 26.
Forrás: Országos Bírósági Hivatal
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V. Zala Megyei Felzárkózási Fórum

Balról Pácsonyi Imre, Zimborás Béla, Orsós Zoltán, Krasznai
Tamásné és Barsi Gergely.

A Zala Megyei Önkormányzat és a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság az EFOP 1.6.3–17-2017-00004 számú
„Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködések” című pályázat keretében 2020. március 11-én a Megyeháza Deák Ferenc
termében rendezte az V. Felzárkózási Fórumot.
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke, a Zalai
Innovatív Foglalkoztatási Paktum elnöke nyitotta meg a
rendezvényt.
– A mai nap egy munkaalkalom, az együttműködés egy
fontos állomása, amikor számot adunk az eddig történt eseményekről, amelyek a pályázat eredményei is egyúttal – állapította meg Pácsonyi Imre.
Első napirendi pontként a Felzárkózási Fórum tagsága egyhangúlag elfogadta a Felzárkózási Fórum Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.
Az eddigi eredményekről Barsi Gergely felzárkózási munkatárs számolt be.
– Feladatunk, hogy a megyében meglevő szolgáltatásokat
juttassuk el oda, ahol hiányoznak ezek – kezdte a beszámolóját.
A felzárkózási munkatárs tételesen felsorolta a megoldott,
valamint a folyamatban levő feladatokat. Beszámolt az elkészült
dokumentumokról, mint a Szolgáltatási Út Térkép, és a Lokális
és Horizontális felzárkózási folyamatok. Ezen felül a Megyei

Esélyteremtési Paktum elkészítése is folyamatban van. Ismertette az eddig megvalósult rendezvényeket.
A Zala Megyei Szolgáltatási Út Térkép előkészítését már a
projekt első időszakában elkezdték, a végső változat 2019.
november 20-án készült el – erről Zimborás Béla Zalaegerszeg
MJV Önkormányzat Humánpolitikai Osztályának osztályvezetőhelyettese beszélt. Beazonosításra kerültek a problémák és
célcsoportonként, valamint járásonként bemutatásra kerültek a
legjellemzőbb problématerületek. A SZÚT nem csak a problémákat, de az intézkedésre tett javaslatokat is tartalmazza.
Krasznai Tamásné 28 éve gyógypedagógus. A keszthelyi
Zöldmező Utcai Fejlesztő, Nevelés-Oktatást végző Iskola intézményvezetője. A hátrányos helyzetű tanulók oktatásáról, valamint az intézményben szerzett tapasztalatairól beszélt.
– Szakértői bizottságok szakvéleménye alapján kerülnek hozzánk a gyerekek, majd egyéni fejlesztési tervet készítünk, hogy a
képességeik mind magasabb szintjére jussanak – emelte ki az
intézményvezető.
Befejezésül Orsos Zoltán atya, alsósági plébános, a Szombathelyi Egyházmegye cigányügyi referense a felzárkózást érintő jogi esetekről, szakmai programokról, kezdeményezésekről
tartott beszámolót.
Részletezte az integráció, az egészségügyi helyzet, a lakhatási körülmények és a cigány és nem cigány eltérő kultúra
kérdéseit.

A résztvevők tájékoztatást kaptak az eddigi eredményekről is.

Hirdetésszervezõket
A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001
Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselők
továbbképzése
TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

www.zalatajkiado.hu
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A KKV konferencia újabb találkozója

Pácsonyi Imre adott részletes tájékoztatást.

A Számpont Kft. zalaegerszegi előadótermében került sor
március 12-én a Zala Megyei Önkormányzat és a Zala Megyei
Vállakozásfejlesztési Alapítvány koordinálásával a kis-és középvállalkozások hálózatépítő munkacsoportjának újabb találkozójára, a rendkívüli egészségügyi helyzetre tekintettel rövidebb időtartamban és szűk körben.
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke köszöntőjében tájékoztatta a megjelenteket az eddigi általános pályázati
helyzetről, a járási, megyei lefedettségről és arról, hogy a két
megyei jogú várost, Zalaegerszeget, illetve Nagykanizsát érintően
a kormányhivatalnak ernyőszervezeti szerepköre van és egyben
koordinátori, kérdésmegoldási, elszámolási protokollokkal segíti
az előforduló helyzeteket, a konzorciumi partnerekkel folyamatosan megbeszéléseket tartanak. A pályázati kiírások tartalmuk
szerint szolgáltató, bértámogató jellegűek, képzésekről szólnak.
Elképzelhetőnek tartja, hogy ennek a szervezeti, együttműködési
hálózatnak a recesszióra tekintettel a munkaerőpiac változása
miatt szerepe lehet beavatkozásra a munkanélküliség vonatkozásában, egyes ágazati szektorok tekintetében. Előadta, hogy az

Innovatív Paktum újabb feladata a vidéki településeken, falvakban, kistelepüléseken a háziipar, kézművesség, házi termékek
rendszerének kidolgozása, a helyi termékárusítók, népművészek
promotálása és rendszerbe szervezése ennek a tevékenységi
körnek. Amennyiben ezzel kapcsolatosan kérdés, kérés merül fel,
forduljanak hozzá bizalommal.
Halász Eszter, a Zala Megyei Vállakozásfejlesztési Alapítvány
KKV és mikrovállalkozási munkacsoportjának vezetője tájékoztatott az aktuális pályázati lehetőségekről. 2019. novemberétől a
gazdaságfejlesztés, innováció körében új gyakornoki rendszer
pályázat indult. A pályázat keretében a vállalkozásoknak bértámogatással segítenek olyan gyakornokok bérezésében 6 hónapig,
akik 25 év alattiak, OKJ-s végzettségűek. A bértámogatás száz
százalékos és feltétel még, hogy a hat hónap letelte után még legalább három hónapig a gyakornokot tovább foglalkoztassák.
Olyan vállalkozások pályázhatnak 2021. április 30-ig, akik legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek, a maximális pályázati összeg pedig 22.165.000 forint. A pályázatra a mezőgazdasági és egyéni vállalkozók nem nyújthatnak be kérelmet.
Továbbra is lehet a „napelemes rendszerek beszerzése, telepítése” pályázatra jelentkezni, mind a székhely, telephely vonatkozásában a saját és bérelt ingatlanok tekintetében 2020. szeptember
30. napjáig. A pályázat maximális összege 3 millió forint, egyéni
vállalkozók nem pályázhatnak, a kkv-k részről három teljes üzleti
évet fel kell mutatni.
Harmadikként említésre került a „megújuló energia hasznosítása, energiahatékonyság növelésére” irányuló pályázat, melyre
még 2020. április 30-ig lehet jelentkezni. Olyan egyéni vállalkozók is pályázhatnak, akik az SZJA alá tartoznak, így a KATÁ-sok
nem. Egy teljes üzleti évvel itt is rendelkezni kell. Az épületekre
vonatkozóan megelőző energetikai felmérés készül, ezzel kapcsolatosan az alapítvány többféle segítséget tud nyújtani. Az épületek
bővítése nem támogatott, a hőszigetelésekre, nyílászárók cseréjére, világítórendszerek korszerűsítésére a támogatás mértéke 50
százalék, 3-100 millió forint összegben.
Ódry V.

Az agrártámogatások kifizetésével segítik a gazdálkodókat
4460 zalai kérelem az elmúlt évben
A következő három hónapban 122 milliárd forint kifizetésére számíthatnak a magyar
mezőgazdasági termelők a tavalyi kérelmeikhez kapcsolódóan – mondta minap Nagy
István agrárminiszter.
A támogatásokat kezelő Magyar Államkincstár a kifizetések meggyorsításával is hozzá
akar járulni a koronavírus okozta negatív ágazati hatások kezeléséhez.
Nagy István emlékeztetett,
hogy mindezidáig – a 2019. évi
kérelmekhez kapcsolódóan – a
területalapú közvetlen támogatások és az átmeneti nemzeti
támogatások keretében már 347
milliárd forint jogos támogatáshoz jutottak hozzá a termelők.
Az adminisztratív és helyszíni
ellenőrzések lezárulta után pedig lehetőség nyílt az egyes
jogcímeket érintően a végfizetés előkészítésére.
Hozzátette: a szükséges kontrollfolyamatok lezárását követően a Magyar Államkincstár

megkezdi a Vidékfejlesztési
Program keretében működő, területhez kötött jogcímek – mint
például agrár-környezetgazdálkodási és ökológiai gazdálkodást segítő támogatás – kifizetését. Április elejétől a közvetlen támogatásokra vonatkozó
utalásokra is lehet számítani,
ennek keretében a területalapú
támogatást, a zöldítést vagy a
termeléshez kötött támogatásokat folyósítják folyamatosan.
A miniszter hangsúlyozta: a
Magyar Államkincstár azt közölte, hogy nem fogalmazódott
meg technikai vagy egyéb, a
járványügyi helyzetre visszavezethető nehézség, amely a kifizetéseket hátráltatná, illetve
ellehetetlenítené. Alapvető cél,
hogy a jogosult termelők minél
előbb hozzájussanak az őket
megillető támogatáshoz – szögezte le.
Kiemelte: a június végig
tartó időszakban összesen
122,5 milliárd forint kifizetésére lehet számítani. A tervek

Fotó: agrarszektor.hu
Tavaszi földmunka Zala megyében.

szerint a legtöbben áprilisban
és májusban részesülnek utalásban, a teljes hátralevő keret 66
százalékát, mintegy 67 milliárd
forintot áprilisban, 25 százalékát, csaknem 30 milliárd forintot, pedig májusban tervezik
kifizetni.
Az Agrárminisztérium minden olyan lépést megtesz, amely
hozzájárul a gazdálkodók pénzügyi likviditásának biztosításához – hangsúlyozta Nagy István.

A NAK Zala Megyei Igazgatóságától kapott tájékoztatás
szerint a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának Zala megyében 12 ezer főt meghaladó
tagsága van. A tavalyi évben
4460 kérelem került benyújtásra a megyében. Ebből a
NAK munkatársai 3520 kérelmet készítettek el és nyújtottak be kamarai meghatalmazottként. (Forrás: MTI, Zalatáj)
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Karanténban a bajnokság…
Mint ismeretes, az MLSZ
Elnöksége – a hatóságok döntésével összhangban – azonnali
hatállyal felfüggesztette a szövetség valamennyi szervezett
versenyprogramját és képzési
eseményét, átmeneti időre,
újabb döntéséig.
A felfüggesztés idejére mindennemű személyes részvételű
sporttevékenység (pl. edzés)
szüneteltetése is javasolt. Az
elnökség felhívja a sportszervezeteket a sportolók és sportszakemberek otthon tartózkodására vonatkozó előírások
megalkotására és betartására.
Józsi Györgyöt, az MLSZ
Zala Megyei Igazgatóságának
igazgatóját kértük a jelenlegi
megyei focikörkép felvázolására.

– Április második hete után
a szövetség újra foglalkozik a
bajnokságok további sorsával,
remélve, hogy akkor már jobban látható a járványhelyzet kimenetele. Addig csapatszinten
mindenféle rendezvény (edzések, mérkőzések) le van állítva.
Egyéni tréningek tarthatók –
mondja Józsi György.
– Hány bajnoki osztályt,
csapatot, labdarúgót érint ez?
– Nyolcvanegy III. osztályú, tizenhat II. osztályú és
tizenöt I. osztályú, vagyis száztizenkettő felnőtt együttes szerepel a megyei bajnokságban,
ezeken kívül természetesen női
és utánpótlás csapatok. Összesen 7477 labdarúgó rendelkezik
versenyengedéllyel Zalában.

A ZTE 100 évére emlékezve
Könyvek, kiadványok előjegyezhetők
A ZTE 100 éves
jubileuma alkalmával
újra kaphatók lesznek
a Zalatáj Kiadó korábban megjelentetett, a klubbal kapcsolatos könyvei, kiadványai.
A Megkoronázva,
a ZTE-mozaikok, a
Bajnokcsapat, A nagy
csapat I-II. megvásárolhatóak lesznek
majd a szerkesztőségben
(Zalaegerszeg, Kosztolányi tér
1/B) munkanapokon
8-15 óráig, illetve
utánvéttel.
Az árusításra természetesen csak a
rendkívüli járványhelyzet
feloldása Újra kapható lesz a Megkoronázva című
után kerülhet sor. kötet is.
Addig is e-mailon (zalataj@ gyezhetők. További informázelkanet.hu, zalatajkiado@gmail. ciók a 30/378-4465-ös telecom) a kiadványok elője- fonon.

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
e-mail cím:
zalataj@zelkanet.hu

Bizonytalan a folytatás időpontja.

Sikeres vizsgát tettek
A Magyar Labdarúgó Szövetség égisze alatt Zala megyében szervezett alapfokú játékvezetői tanfolyam került lebonyolításra 2020. 01. 11. és
2020. 03.07. között.
39 fő jelentkezett, amely
rekordnak számít Zala megye
történetében! Fontos megemlíteni, hogy ebből a 39 főből 9
hölgy hallgató is volt, akik valamennyien a ZTE női labdarúgó-csapatának tagjai.
A záróvizsgára Nagykanizsán került sor, ahol a 39

tanfolyami hallgatóból 35 tehetett vizsgát 1 fő külföldi útja
miatt, 3 pedig amiatt nem
vizsgázhatott, mert nem érkezett meg az erkölcsi bizonyítványa.
A 35 hallgatóból mind a 35
sikeres vizsgát tett!
A sikeres vizsgát tett hallgatókból 32 fő megkötötte a megbízási szerződést, így megtették
a működéséhez szükséges első
lépéseket, hamarosan már a
pályán mutathatják meg tudásukat.

Harmincöten sikeresen vizsgáztak, s majd a pályán is bizonyíthatnak.

Észak-Nyugat Zala
Kistérségi havilap
Kiadó-főszerkesztő: Ekler Elemér
Kiadja: Zalatáj Kiadó
Szerkesztőségi ügyfélszolgálat:
8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
ISSN 2061-361X
Készült: Göcsej Nyomda Kft.
Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2. • Tel./fax: (92) 316-783
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Folyamatos a munkavégzés Egerváron

A koronavírus következtében számos intézkedést kellett
bevezetni minden településen,
így Egerváron is. A meghirdetett rendezvények elhalasztása mellett több fórumon is
folyamatosan tájékoztatják a
lakosságot szórólapokon, illetve videóüzenetekkel is. Az intézmények bezárása megtörtént, hiszen fontos, hogy a személyes érintkezéseket a minimálisra csökkentse mindenki.
Dr. Czett András háziorvos is
folyamatosan tájékoztatja a

• Bérfőzés

• Kereskedelmi főzés

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

www.zalatajkiado.hu

• Palackozás
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HIRDETÉSÉT feladhatja az
Észak-Nyugat Zala
havilapban.
sen
Telefon: (92) 596-936; Hirdes
!
E-mail:
án lunk

lakosságot a rendelő weboldalán, valamint videóban a
youtube oldalon.
A „Maradj otthon!” felhívást a képviselő-testület tagjai

is komolyan veszik, azonban
számos feladat követeli meg a
folyamatos kapcsolattartást. Szerencsére a mai digitális világban számos lehetőség létezik a
kommunikációra, így az egervári tagok is az internet segítségével folytatják a megbeszéléseiket. Videokonferencia beszélgetésekkel tudnak számos
kérdést megvitatni, és ezt a
tematikát a korlátozások végéig
alkalmazni is fogják (képünkön).
Ők is azt kérik mindenkitől,
hogy saját és embertársaink
egészsége érdekében vegyük
komolyan, és tartsuk be az új
szabályokat a korlátozások ideje alatt.

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó,
mert a világ is szebb lesz tőle…

Az 1 cm-es torta
Társaságban, amikor kiderül, hogy konyhatervezéssel és gyártással foglalkozunk, gyakran felteszik a
kérdést: – És az Imre szokott
főzni?
A barátaim tudják, sokat
dolgozom. Ezért kajánul várják a választ, hogy nem.
Ilyenkor mindig családtagjaimra nézek, hogy ők válaszoljanak, érzem, tőlem
nem lenne hihető a válasz:
– Főzni nem, de sütni
szokott.
Erre a válaszra senki
nem számít. Megdöbbennek.
A nők elkezdenek furcsán
méregetni. A férfiak tekintetéből kiérzem: na, ez se normális. Azért, hogy oldjam a
helyzetet, elmagyarázom: –
Nem olyan nagy dolog. Ki
kell mérni az anyagokat, a
keverőgép összekeveri, a sütőbe berakom és kész. Nekem ez pihenés, mert egészen mást csinálok.
A férfiak ilyenkor megnyugszanak. Ha pihenés, ez
még belefér, ezzel még nem
ástam alá a férfitársadalom
tekintélyét.
– És mit szokott sütni? –
kérdezik a nők, mert a sütés
azért nem olyan egyszerű,
mint ahogy előadtam. A lányom ilyenkor egyből közbeszól:
– Apa sütött már 1 cm-es
tortát! Újabb döbbenet. A
nők elkezdenek gondolkozni, vajon milyen süti lehet
ez, mert még ilyenről nem is
hallottak. A férfiak itt már
elveszítik a fonalat, ez már
cukrászat…
Mielőtt, mint cukrász
mennybe mennék, mosolyogva teszem hozzá: – Egyszer
elfelejtettem a sütőport hozzátenni…
mxm lakberendezés:
Miszori Imre

