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A következő tíz év alatt a
városi buszállomány fele cse-
rélhető le kormányzati és euró-
pai uniós források felhaszná-
lásával minimális karbonkibo-
csátású elektromos autóbuszok-
ra – közölte augusztus 14-én
Zalaegerszegen az innovációs
és technológiai miniszter.

Palkovics László a nagyvá-
rosok számára meghirdetett
Zöld Busz Program elindítása
kapcsán hangsúlyozta: a közle-
kedés, mint a legnagyobb szennye-
zőanyag-kibocsátó ágazat zöl-
dítése alapvető eleme, hogy
teljesüljön a párizsi klímameg-
állapodásnak megfelelő válla-
lás, az Európai Unió és így
Magyarország is klímasemle-
gessé váljon 2050-ig.

A magyar kormány határo-
zata alapján 2022-től a 25 ezer

A Zöld Busz Programról Zalaegerszegen

Palkovics László egy elektromos busz ajtajában a Zöld Busz
Program elindítása alkalmából tartott zalaegerszegi rendez-
vényen.

Fotó: MTI/Varga GyörgyFotó: MTI/Varga György

lakosúnál nagyobb városokban
már csak emissziómentes autó-
buszokat lehet üzembe helyez-
ni, ezek beszerzését a kormány
anyagilag is támogatja.

A miniszter kifejtette: az
EU vállalta, hogy az 1990-es
szinthez képest 80-95 száza-
lékkal csökkenti a széndioxid-
kibocsátást. Ebben Magyaror-
szág kifejezetten jól áll – uniós
szinten a kilencedik – azzal,
hogy tavaly év végéig 32 szá-
zalékkal csökkentette a kibo-
csátást miközben a gazdaság
jelentősen nőtt.

A kormány 10 év alatt 36
milliárd forint támogatást biz-
tosít elektromos meghajtású
autóbuszok vásárlására, az ere-
detileg tervezett 20 százalékos
támogatásnál akár nagyobb
mértékű hozzájárulással is. A

következő európai uniós költ-
ségvetési időszakban célzottan
is nagyobb összeget kap a
közlekedés zöldítése, ami a
hazai kormányzati támogatás-
sal együtt lehetővé teszi, hogy
10 év alatt a magyar buszál-
lomány felét le lehet cserélni.

A Zöld Busz Programnak az
is célja, hogy megerősítsék a ma-
gyarországi buszgyártást, sze-
retnék elérni, hogy a gyártás-
ban elérje vagy meghaladja a
60 százalékot a hazai részarány.
Erre minősített buszgyártói kört
is létrehoznak, amelynek pá-
lyázatára július végéig nyolc
hazai és külföldi gyártó jelent-
kezett – fejtette ki a miniszter.

Kaderják Péter, az ITM
energia- és klímapolitikáért fe-
lelős államtitkára arról számolt
be, hogy a nyolc magyar vá-
rossal és egy régióval most
induló Zöld Busz Programban
800-800 millió forintot bizto-
sítanak Debrecen, Kaposvár,
Kecskemét, Békéscsaba, Szé-
kesfehérvár, Esztergom, Zala-
egerszeg, , vala-Nyíregyháza
mint a tér-Mátrai Hőerőmű
ségében a zöldbuszos minta-
projekt elindítására, illetve bu-
szok beszerzésére. Debrecen-
nel a megállapodást már aláír-
ták legalább 12 elektromos
busz megvásárlására.

(Forrás: )MTI

Fatemplom Fesztivál

A Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar a Fatemplom Fesztiválon
Magyarföldön 2020. augusztus 16-án. Középen Sándor János
karmester.

Fotó: MTI/Varga GyörgyFotó: MTI/Varga György
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A Zalaszentgróti Szociális Kerekasztal résztvevői is mélyen
elitélték a Szentgrót és Vidéke lapban is megjelenteket, az abban
foglaltakat, az érintettek kirekesztést, közösségellenes társadalmi
megítélését fokozó, azokkal szembeni gyűlöletet szító tájékoz-
tatásnak tartják.

A kerekasztal résztvevői nyilván ismerik Sinkó Péter: Ho-
gyan nem találkoztam Bartók Bélával című, 1981-ben írt hu-
moreszkjét, amit a nagyszerű színész, Agárdi Gábor adott elő.

Ennek parafrázisával szeretnék nekik üzenni a kirekesztéssel,
gyűlöletet szítással kapcsolatban ezzel a hosszú címmel: Hogyan
nem találkoztak a Zalaszentgróti Szociális Kerekasztal résztve-
vői a kirekesztéssel és a gyűlöletkeltéssel? (Csak a közelmúlt
történéseire koncentrálok.)

Bangóné Borbély Ildikó, az MSZP parlamenti képviselője az
ATV riporterének azon kérdésére, hogy miért nagy a támogatott-
sága a Fidesznek, azt mondta, hogy sok a patkány Magyar-
országon. A kerekasztal résztvevői ekkor első alkalommal nem
találkoztak a kirekesztéssel és a gyűlöletkeltéssel, pedig Zala-
szentgróton is sok Fidesz-szavazó, adófizető polgár van.

Niedermüller Péter, a Demokratikus Koalíció budapesti ke-
rületi polgármestere szerint rémisztő képződmények a fehér,
keresztény, heteroszexuális férfiak és nők. Zalaszentgróton több
száz ilyen ember lakik. A kerekasztal résztvevői másodszor sem
találkoztak a kirekesztéssel és a gyűlöletkeltéssel.

László Imre, a Demokratikus Koalíció budapesti kerületi
polgármestere Adolf Hitlert dicsérte. A kerekasztal résztvevői
harmadszor sem találkoztak kirekesztéssel és a gyűlöletkeltéssel.
Annak ellenére, hogy számos zalaszentgróti, haláltáborba elhur-
colt és ott elpusztított polgár hozzátartozója nevében is tiltakozni
lehetett volna.

Negyedszer akkor nem találkoztak a kerekasztal résztvevői
az aljassággal, amikor az ellenzék kamuvideókkal próbálkozott

A kirekesztésről és a gyűlöletkeltésről
meggyalázni a koronavírus-járvány elleni küzdelem valódi fő-
szereplőit. Egy szavuk sem volt.

Most viszont van. Ám van egy rossz hírem számukra. A
Zalatáj volt az egyetlen például, amely egy nemesapáti dol-
gos cigányember érdekét képviselte egy undorító ügyben,
amiben az úgynevezett „fehér emberek” akarták kijátszani. A
segítségül hívott Helsinki Bizottság, Társaság a Szabad-
ságjogokért (TASZ), stb. vagy pénzért vállalt volna jogi
képviseletet, vagy elzárkóztak az ügytől, vagy nem is
válaszoltak. Számos cigány ismerős, mondhatni barát kért kö-
zös fotóra egy nagyon örvendetes esemény kapcsán. Bizo-
nyára azért, mert kirekesztőnek, vagy gyűlöletkeltőnek tar-
tanak.

Nevezzük mindig nevén a dolgokat! A cikket akkor is meg-
írtam volna, ha a kitelepíteni kívánt emberek kék szemű, szőke
hajú vikingek.

Nem a bőrszín, a származás, a vallás számít, hanem az, hogy
ki milyen ember. Ez a fontos. Hiába fordultak panasszal a cikk
miatt a hatósághoz. Az igazság előbb utóbb kiderül.

Az pedig egyre nyilvánvalóbb, hogy véleményem szerint (és
sokan vélekednek így) ezt a szegregációs-integrációs ügyet nem
tudják profi módon kezelni Zalaszentgróton. Vagy nem lehet
erről szabadon véleményt nyilvánítani?

Visszatérve a kirekesztésre! Emlékeznek még arra tisztelt
kerekasztal résztvevők, hogy 2010 májusában hogyan voksolt a
Parlamentben Zalaszentgrót jelenlegi polgármestere a kettős ál-
lampolgárságra? Akkor még MSZP-s képviselőként nem szavaz-
ta meg, hanem tartózkodott. Ez nem kirekesztő magatartás nem-
zettársainkkal szemben?

Van még észrevételük, esetleg kérdésük? Szívesen válaszo-
lok. A józan ész keretei között.

Ekler Elemér

Hosszú levelet kaptam Ba-
racskai Józseftől a Szentgrót
és Vidéke havilap és a Zalatáj
júliusi számában „Szegregáció
és integráció szentgróti mód-
ra” címmel megjelent cik-
künkkel kapcsolatban. (Az írás
honlapunkon is olvasható volt,
zalatajkiado.hu, 2020.07.07.)

Zalaszentgrót polgármeste-
re egyébként nem nyilvános
közlésre szánta levelét. Ez ak-
kor derült ki, amikor telefonon
hívtam. Megállapodtunk ab-

Szegregáció és integráció szentgróti módra
ban, hogy egy közeli időpont-
ban találkozunk és interjú ke-
retében válaszol kérdéseinkre,
s részletesen kifejti vélemé-
nyét az üggyel kapcsolatban.

Baracskai József leveléből
egy-két mondatot azért szeret-
nék kiemelni. Arról tájékoz-
tatott, ugyanis hogy a Zala-
szentgróti Szociális Kerekasz-
tal részvevői is mélyen elítél-
ték az újságban megjelenteket,
az abban foglaltakat az érin-
tettek kirekesztését, közösség-

ellenes társadalmi megítélését
fokozó, azokkal szembeni
gyűlöletet szító tájékoztatás-
nak tartják.

Szükségesnek tartottam köz-
zétenni ezt a néhány mondatot.
Azért is, mert időközben kide-
rült, hogy panasszal, bejelen-
téssel fordultak Zalaszentgrótról
a Nemzeti Média- és Hírköz-
lési Hatósághoz a cikk miatt.

Természetesen állok a vizs-
gálat elé. Minden mondatát, sza-
vát védeni tudom. Védeni, mert

véleményem szerint az a meg-
oldás, amit választani akarnak
Szentgróton, nem vezet ered-
ményre. Évtizedes, évszázados
tapasztalatok támasztják ezt alá.

Eddig a száraz tények. Ter-
mészetesen nekem is van vé-
leményem a Zalaszentgróti
Szociális Kerekasztal állásfog-
lalásával kapcsolatban. Ám ezt
már egy másik műfaj segítsé-
gével, egy másik cikkben fej-
tem ki.

E.E.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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.)

(2008.11.13.)

(2008.12.11.)

• 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.

Lejtmenetben

– Atyaisten, nem fog a fék!!!

Utcazenész 2008 november

– Nem értem ezeket a Gyurcsányékat… Saját vállalkozásaik
virágoztak, az országgal meg nem bírnak!
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-----------------------------------------------------------------------
ZALAI INNOVATÍV FOGLALKOZTATÁSI

PAKTUM MEGVALÓSÍTÁSA

Támogatás: 962,99 millió forint
Projektazonosító:

TOP-5.1.1-15-ZA1-2016-00001
www.zalapaktum.hu

A Zalai innovatív foglalkoztatási paktum megvalósítá-
sának célja a foglalkoztatás zalai helyzetének javítása,
melyre közel 963 millió forint támogatási összeg használ-
ható fel projektzárásig.

A koronavírus járvány okozta veszélyhelyzet követ-
keztében az Innovációs és Technológiai Minisztérium a
projektek megvalósításának segítése érdekében komplex
intézkedés-csomagot dolgozott ki, mely lehetőséget adott
három hónappal meghosszabbítani a támogatási szerző-
dések záró határidejét. A Zala megyei paktum konzorciumi
partnerei is megállapodtak a véghatáridő hosszabbítá-
sának elfogadásáról, így várhatóan 2021. szeptember 30.
a projekt megvalósításának záró dátuma.

Az elmúlt hónapokban a vírushelyzet a gazdasági sze-
replőket, illetve a munkaerő-piacot is érzékenyen érintette,
így még jelentősebb lett az érdeklődés a paktum nyújtotta
lehetőségek iránt, ezért is kiemelkedően jó hír, hogy a
Zalai innovatív foglalkoztatási paktum a projekt indítá-
sakor vállaltakon túl további 46 álláskereső bér/bérköltség
támogatását, illetve 20 ügyfél önfoglalkoztatásának támo-
gatását valósíthatja meg.

A megyei paktum keretében 2020. június 30-ig 583 fő
részesült munkaerőpiaci szolgáltatásban, ami a 2021. jú-
nius 30-ig tervezett létszám több mint 92 százaléka. 260
ügyfél került elhelyezésre támogatott foglalkoztatással, 14
fő munkába állását bértámogatással, 246 fő munkába állá-
sát pedig bérköltség támogatással segítette a megyei fog-
lalkoztatási paktum. A programba vontak közül 200-an
munkaerő-piaci tanácsadást kaptak, 107 ügyfél vett részt
képzésben, további 40 ügyfél pedig önfoglalkoztatóvá vált.

Továbbra is zajlanak a helyi termék fejlesztésekkel kap-
csolatos tevékenységek. Folyamatos a kapcsolatfelvétel a
helyi termelőkkel, kézművesekkel, szolgáltatókkal, és meg-
történt a helyi termék, illetve helyi mester, mesterség
elektronikus kataszter keretrendszerének kialakítása is.

A nyár folyamán, valamint az őszi időszakban további
helyi termék értékesítési akciók kerülnek megrendezésre,
ahol zalai kézművesek és helyi termelők mutatják be por-
tékáikat. A látogatók többek között Lentiben, Zalakaroson,
Becsehelyen is találkozhatnak a kiállítókkal, és megis-
merhetik Zala megye helyi termékeit, szolgáltatásait, kéz-
műveseit.

További 66 álláskereső támogatását segíti a Zala megyei
foglalkoztatási paktum

Keszthelyi helyi termék vásár

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
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A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:

Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001

Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga

Munkavédelmi képviselők
továbbképzése

TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról

a Facebookon is!
Keresse ott a

adatlapját,Zalatáj Kiadó
és a Tetszik gombra

kattintás után
értesülhet

internetes tartalmainkról is.

H
ungarikum

H
ungarikum

• • •Bérfőzés Kereskedelmi főzés Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l

Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,

nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,

kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.

Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a

mester több, mint 30 éves tapasztalata!

Várom régi és leendő megrendelőimet:

Farkas Tibor pálinkafőző mester

Nagylengyel

Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

Megszületett a végzés né-
hai , volt pet-Ehrit Ilse Marie
hőhenyei lakos örökhagyó ha-
gyatékával kapcsolatban (a
cikksorozat előző részeit hon-
lapunkon, www.zalatajkiado.
hu olvashatják).

A végzés 125(!) pontban
részletezi a hagyatékot, amit
törvényes öröklés jogcímén
(mivel nem volt hozzátartozó

és érvényes végrendelet) a
Magyar Állam kap. A végzés
ellen az érintettekhez történő
kézbesítéstől számított 15 na-
pon belül van helye felleb-
bezésnek.

Ennek lejárta után jelent-
kezünk további részletekkel,
fejleményekkel.

E.E.
(Folytatjuk)

Megszületett a hagyatékátadó végzés

Terhes örökség… (5.)

S mi lesz az elhunyt kutyájával?

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

Zalaegerszeg környékén
található három faluból fordul-
tak többen panasszal még ta-
valy az ügyészséghez. Azt sé-
relmezték, hogy a Zalaszent-
ivánon mezőgazdasági tevé-
kenységet folytató társaság
osztrák vezetője a település
közelében ingatlanokat vásá-

A valóságtól eltérő nyilatkozat sem számít?

rolt. Annak ellenére, hogy
életvitelszerűen nem tartózko-
dik magyarországi lakcímén.

Az ügyészi vizsgálat meg-
állapítása szerint alaposan fel-
tehető, hogy az osztrák állam-
polgár esetében az életvitel-
szerűen Zalaszentivánon tar-
tózkodás nem áll fent. Ám az

ügyészség – a bírói gyakor-
latra hivatkozva – arra a meg-
állapításra jutott, hogy az a
körülmény, hogy a vevő a
szerződésben a valóságtól el-
térő nyilatkozatot tett arra vo-
natkozóan, hogy helyben lakó,
nem eredményezi a szerződés
semmisségét. Az ügyészség itt
a Kúria egy korábbi precedens
értékű ítéletére hivatkozik.
Vagyis a szerződés törlésére
nem lát jogi lehetőséget.

A fentiekből arra is gondol-
hat az ember, hogy az ügyész-
ség a Kúria precedens (irány-
adó) ítélete miatt nem akar egy
reménytelennek tűnő ügyben
részt venni. Teljesen érthetően.

z.t.
***

A fentiek kapcsán több
észrevétel, kérdés is felmerül
abban, aki nem jártas a jogban,
s inkább az igazságérzete alap-
ján alkot véleményt a dolgok-
ról. Nézzük ezeket sorban!

– A földvásárlási szerződés
hivatalos okiratnak számít-e?

– Ha igen, akkor tartal-
mazhat-e a valóságtól eltérő
nyilatkozatot?

– Ausztriában is elfogad-
nának-e ilyen nyilatkozatot

egy magyar gazdától, aki ott
vásárolna termőföldet? (Erre
egyébként nem sok esélye
lenne.) Ha kiderülne, való-
színűleg nem csak azt plaká-
tolnák ki, hogy magyar ne
lopj, hanem azt is, hogy ma-
gyar ne hazudj!

– Mit tesz a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara az itt
élő gazdák érdekében ebben az
ügyben?

– Hogy működnek a föld-
kiadó bizottságok ebben a
térségben?

– Működik-e még a stro-
manrendszer (annak a személy-
nek a neve, aki más személy
nevében lép fel, mivel az utób-
bi nem tud vagy nem kíván a
nyilvánosság előtt szerepelni –
a szerk.)?

– A szerződések elkészí-
tésénél közreműködő jogi vég-
zettségű emberek listáját bön-
gészve nem tűnnek fel ér-
dekességek?

Mint látják, elég sok kér-
désre szeretnénk választ kapni.
Reméljük, hogy következő szá-
munkban (a honlapunkon még
előbb) olvashatják az illeté-
kesek válaszát.

Ekler Elemér

Működik-e még a stromanrendszer a földvásárlásoknál? A fel-
vétel az érintett terület környékén készült.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj



Eladó telkek Egerszegen
Zalaegerszeg páterdombi területén

két egymás melletti földterület
(1945 m  és 1418 m ) eladó.2 2

A két telek közvetlenül a belterület
mellett található.

Érdeklődni lehet: 30/378-4465

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)

autókulcsmásolás az

autótípusok 85 %-ához

kedvezõ áron!

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.

Tel.: 30/471-1000

Nyitva tartás: h-p.: 8 -16 sz.: 9 -12
00 30 00 00•

00 00
Ebédszünet: 11 -12

Az elmúlt napokban két, a
közlekedéssel kapcsolatos fon-
tos hír is napvilágot látott Za-

laegerszegen. Ezek nem csak a
megyeszékhely, hanem a térség
távolsági tömegközlekedését is
kedvezően érintik.

Gyorsforgalmi út és vas-
út… Aszfalt és sínpár. Kezdjük
a Zalaegerszeg és kö-Rédics

zötti vasútvonal felújításával! A
Ring Mérnöki Iroda Kft. ter-
vezheti meg a Zalaegerszeg-
Rédics vasútvonal felújítását
1,2 milliárd forintért – mondta
lapunknak pol-Balaicz Zoltán

gármester, aki jelezte: a nyílt,
európai uniós közbeszerzési
tender eredményét az ajánlatké-
rő NIF Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. közölte az EU-s
közbeszerzési közlönyben.

A vasútvonal 48,7 kilométer
hosszú, hat állomás és nyolc
megállóhely található a szaka-
szon. A vonal a Szlovéniával

való újbóli összeköttetést is
biztosíthatja.

A nyertes tervező cég fel-
adata a felújítás engedélyezési-,
továbbá kivitelezésre alkalmas
tendertervének az elkészítése.
A nyertessel június 30-án kötött
szerződést a NIF Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Készülhetnek az M76-os
gyorsforgalmi út Zalaegerszeg-
Körmend közötti szakaszának
tervei is. A két város között 28
kilométeres, kétszer kétsávos
gyorsforgalmi út épül, amely-
nek tanulmánytervét és környe-
zetvédelmi hatástanulmányát
egy három tervező cégből álló
konzorcium készítheti.

Gyorsforgalmi úton és vasúton…
Készülnek a tervek

Balaicz Zoltán emlékezte-
tett arra, hogy 2019-ben szüle-
tett döntés az M7-es autópálya
és Zalaegerszeg között 170
milliárd forintos ráfordítással
már épülő M76-os, kétszer két-
sávos gyorsforgalmi út tovább-
építéséről Körmend irányába.

A Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. nyílt, európai
uniós közbeszerzési tenderének
az EU-s közbeszerzési köz-
lönyben közzétett eredménye
alapján a Zalaegerszeg és Kör-
mend közötti út tanulmányter-
vét és környezetvédelmi hatás-
tanulmányát a FŐMTERV Mér-

nöki Tervező Zrt., a Pannon-
way Építő Kft. és a UNITEF
'83 Műszaki Tervező és Fej-
lesztő Zrt. konzorciuma készít-
heti el. Az 505 millió forintos
megbízás része a környezetvé-
delmi engedély megszerzése is.

A zalai megyeszékhely és a
Vas megyei város közötti kétszer
kétsávos gyorsforgalmi út Zala-
egerszeg észak-keleti csomópont-
jából indul majd. Az épülő jár-
műipari tesztpályától északra ha-
lad, Vas megye határát átlépve
keresztezi a Rába folyó völgyét.

Az új út 28 kilométer
hosszú lesz, a Rába felett egy

híd is épül. A leendő gyors-
forgalmi út végpontja Körmend
közelében, a tervezett M80-as
és M86-os, valamint a 8-as és
86-os főutak által határolt cso-
mópontnál lesz.

Az M76-os meghosszabbí-
tásával Zalaegerszegről közvet-
len kikötés alakul ki az osztrák
határhoz. Az új szakasz révén
egy nyugat-dunántúli gyorsfor-
galmi ív is kiépül, ami az M7-
es autópálya balatonszent-
györgyi csomópontjától Zala-
egerszegen, Körmenden, vala-
mint Szombathelyen keresztül
éri el Győrt.

Az új szakasz révén egy nyugat-dunántúli gyorsforgalmi ív is kiépül.

72020. augusztus 19. Zalatáj
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A drónok, a mesterséges

intelligencia és az építészet

területén alakulhat ki legin-

kább együttműködés a Pécsi
Tudományegyetem és a zala-

egerszegi ZalaZone Jármű-
ipari Tesztpálya között, ame-

lyek az innovációs és tech-

nológiai miniszter jelenlétében

írtak alá együttműködési meg-

állapodást a zalai megyeszék-

helyen.

Palkovics László elmondta,

hogy Zalaegerszeg az ország

egyik tudásközpontja, ami az

épülő járműipari tesztpályának,

illetve az alakuló tudományos-

innovációs parknak köszön-

hető.

A miniszter hozzátette: a

PTE egészségtudományi kép-

zést folytat a zalai megye-

székhelyen, de köszönhetően

az együttműködésnek a Zala-

Zone-nal, elsősorban a mester-

Együttműködés a Pécsi Tudományegyetemmel

séges intelligencia, illetve az

építészet kutatási területeivel

tud kapcsolódni a tesztpá-

lyához.

Miseta Attila, a PTE rektora

azt mondta: a „nagyon erősen

digitális kommunikációs világ-

ban” a tudományos informá-

ciók és a valódi innovációk

sokszor rejtve maradnak.

Ezért szorgalmazták, hogy a

pécsi egyetem műszaki és in-

formatikai tudásbázisára építve

működjenek együtt a ZalaZo-

ne-nal és annak partnereivel,

ami a gyakorlatban használható

innovációkat jelenthet – tette

hozzá.

Medvegy Gabriella, a mű-

szaki és informatikai kar

dékánja kérdésre elmondta: a

drónokkal kapcsolatos fejlesz-

tések, az autonóm járművek,

illetve a szenzorok kutatásában

látják leginkább a kapcsolódási

lehetőséget.

Háry András, a ZalaZone

ügyvezető igazgatója közölte: a

tesztpálya megvalósítása már

az utolsó szakaszához köze-

ledik, miközben a már elkészült

elemeken most is zajlanak tesz-

tek. (Forrás: )MTI

Miseta Attila (b) és Háry András (j2) együttműködési megálla-
podást ír alá a ZalaZone Járműipari Tesztpálya fogadóépületé-
ben. Mellettük Palkovics László (j).

Fotó: MTI/Varga GyörgyFotó: MTI/Varga György

Szükség van arra, hogy a koronavírus-járvány miatt a ta-
vasszal leálló gazdaság újból magasabb fokozatba kapcsoljon,
ehhez pedig meg kell erősíteni a magyar tulajdonú vállal-
kozásokat, ezáltal Magyarország megerősödve kerülhet ki a
vírus okozta válságból – jelentette ki az innovációs és techno-
lógiai miniszter augusztus 15-én .Lentiben

Palkovics László a város felújított inkubátorházának avatásán
azt mondta, hogy a kormány a most záruló európai uniós elszá-
molási időszakban is a gazdaság fejlesztését tartotta elsődle-
gesnek, és ez hasonlóan alakul a következő hét évben is.

A 2021 és 2027 közötti költségvetési ciklusban a rendelke-
zésre álló 52 milliárd euró uniós forrás 33 százalékát a gazda-
ságfejlesztésre, főként a kis- és közepes vállalkozások meg-
erősítésére szánja Magyarország – közölte a miniszter.

Felidézte, hogy tavaly 5 százalékos gazdasági növekedést ért
el az ország, és az idei első negyedévben is 2 százalék volt a

Megújult az inkubátorház Lentiben
bővülés, a júniusi mélypont után pedig ismét növekszik a foglal-
koztatottság. A válság által egyik leginkább érintett ágazat, a
turizmus tavaly 11 százalékkal részesedett a GDP-ből, ezért is
kiemelt terület, de szükséges, hogy többlábúvá váljon a magyar
gazdaság - mondta.

A magyar tulajdonú vállalkozásokra kell építenünk, mert
ezek bizonyosan Magyarországon képzelik el a jövőjüket, de a
kormány és az Európai Unió partnerségi megállapodása is cél-
ként fogalmazta meg a kkv-k megerősítését. Ennek egyik eleme
az inkubációs szolgáltatások terjesztése, vagyis a Lentiben fel-
újítotthoz hasonló inkubátorházak fejlesztésén keresztül a vál-
lalkozói hajlandóság, az önfoglalkoztatás és az innovatív vállal-
kozói szemléletmód erősítése – fogalmazott Palkovics László.

Vigh László, a térség fideszes országgyűlési képviselője,
miniszteri biztos arra emlékeztetett, hogy a második világháború
után a határ menti terület nagyon sokat szenvedett, nem kapott
lehetőséget fejlesztésekre, ami a mai napig tapasztalható hátrá-
nyokat okozott.

A horvát, a szlovén és az osztrák határ közelségét azonban
előnnyé lehet változtatni, hogy akik vállalkozni, tanulni, élni sze-
retnének ebben a térségben, megtalálják a lehetőségeiket – mondta.

Horváth László, Lenti polgármestere (Fidesz-KDNP) el-
mondta: közel 20 éve épült az inkubátorház, amelyet csaknem
227 millió forint beruházással újítottak most fel. A város mint-
egy 8 millió forint önerőt használt fel, a fennmaradó összeget
pályázaton nyerték el.

A beruházás részeként kívül és belül is teljesen felújították,
korszerűsítették és energiafelhasználás szempontjából is hatéko-
nyabbá tették az épületet, annak nyílászáróit és fűtési rendszerét,
illetve új közösségi tereket hoztak létre. Az épület előtt 32 par-
kolóhelyet, valamint két elektromosautó-töltő pontot is kialakí-
tottak. Reményeik szerint 12 induló vállalkozás fejlődéséhez
járulhat hozzá az intézmény – tette hozzá a polgármester.
(Forrás: )MTI

Balról Horváth László, Palkovics László, Vigh László, dr. Pál
Attila, a megyei közgyűlés elnöke.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj
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Szeretettel hívjuk Önt, kedves családját és ismerőseit
a szabadegyetem előadásaira.

2020/2021
Magyar Műveltség Kincsestára Szabadegyetem

Szellemi Tanácsadó Testülete
Az előadások helye:

Halis István Városi Könyvtár
Nagykanizsa, Kálvin tér 4.

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!
A szabadegyetem előadásai ingyenesen látogathatók!

Magyar Műveltség Kincsestára Szabadegyetem
Rajnai Miklós

a Magyarok Háza volt művészeti igazgatója -
Bánffy Miklós-díjas bölcsész – a Százak Tanácsa tagja

2020. szeptember 18-án (péntek) 18 órakor
A szabadegyetem baráti közössége  koszorút és virágokat

helyez el
- a Nagy-Magyarország Emlékműnél.

AZ OBSITOS IGAZSÁGA
Pap Gábor művészettörténész vetített-képes előadása

Az est házigazdái: Kondricz Albert pékmester
Németh Ferenc zenetanár és kedves családjaik

2020. október 16-án (péntek) 18 órakor
„SORS BONA, NIHIL ALIUD ... „

- Csak jószerencse kell és semmi más!
400 éve született - gróf ZRÍNYI MIKLÓS
költő - kiváló hadvezér - dicsőséges hazafi

Szántai Lajos művelődéskutató vetített-képes előadása
Az est házigazdái: Horváth Ferenc épületgépész mérnök

Hosszú Ágnes tanárnő és kedves családjaik

2020. november 6-án (péntek) 17 órakor
A PILISI PÁLOSOK

A magyar pálos rend a Pilisben
Kiss Mao-Tun István művelődéskutató vetített-képes előadása

Az est házigazdája: Wenczler Béla gépész–vállalkozó
Wegroszta Zoltán erdőmérnök és kedves családjaik

2020. december 4-én (péntek) 18 órakor
KETTŐS TEREMTÉS TÖRTÉNÉS

Miklósvölgyi János festőművész vetített-képes előadása
Az est házigazdái: Ynet Számítástechnika Kft. – Nagy Csaba

informatikus mérnök és kedves családja

2020. december 18-án (péntek) 18 órakor
„Légy egy fűszálon a pici él / S nagyobb leszel a világ

tengelyénél „
TÜNDÉRJÁRAT A CSILLAGOK ÚTJÁN

Szűkebb hazánk a Naprendszer és a Tejút-csillagváros
Dr. Kiss László fizikus – csillagász - a Magyar Tudományos

Akadémia
Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója
vetített-képes előadása - jó idő esetén csillagászati bemutató
Az est házigazdája: Perkó Zsolt matematikus – csillagász -
Dr. Tóth Viktória matematikus – egyetemi tanár és kedves

családja

2021. január 22-én (péntek) 18 órakor
KÖSZÖNTJÜK A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁT!

JÓ PÁSZTOROK HAGYATÉKA
Pap Gábor művészettörténész vetített-képes előadása

A magyar örökség érdekében kifejtett szép és önzetlen emberi
tettek elismerése:

PAJZSRA EMELÉS! - A Magyar Műveltség Díjak átadása.
Az est házigazdái: Kondricz Albert pékmester
Németh Ferenc zenetanár és kedves családjaik

2021. február 19-én (péntek) 18 órakor
AZ ARCNÉLKÜLI DIKTATÚRÁK ÁRNYÉKÁBAN

- Bors István szobrászművész életművének rövid bemutatása -
Az est házigazdái: Kiss László műanyag feldolgozó mérnök -

Balogh László géplakatos mester és kedves családja

2021. március 26-án (péntek) 18 órakor
Cum Deo pro patria et libertate!

Istennel a hazáért és a szabadságért!
- Magyar Emlékekért a világban -

Rákóczi és kuruc emlékhelyek a világban
Dr. Messik Miklós kutató-történész -

a Magyar Emlékekért a Világban Egyesület elnökének vetített-
képes előadása

Az est házigazdája: Kovács Csaba mérnök - szervezetfejlesztő
és kedves családja

2021. április 16-án (péntek) 18 órakor
RÉGI GÖCSEJ PARASZTI VILÁGA

Dr. Pais István filozófia történész -
ny. egyetemi docens vetített-képes előadása

Az est házigazdái: Bognár Simon gazdálkodó -
Héra Tokorcsy Ilona festőművész és kedves családjaik

2021. május 21-én (péntek) 18 órakor
A MAGYAR HAGYOMÁNY ÉRTÉKEI

Hintalan László János vetített-képes előadása
Az est házigazdái: Búvári István vasutas

Horváth Győző informatikus mérnök és kedves családja

101 éve írták alá - a magyarság megsemmisítését célzó
- bűnös és igazságtalan szerződést - Trianonban!

2021. június 4-én (péntek) 16.30 órakor
Politikai pártoktól független civil megemlékezés!

A kötelező ellenállás jogán – a Szent Korona Szövetségében.
TRIANON MEGEMLÉKEZÉS

TRIANON – LELEPLEZETT NEMZETGYILKOSSÁGI
KISÉRLET

MEGHÍVÓ
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Nem Bangóné Borbély Il-

dikó MSZP-s képviselő hírhedt

kijelentéséről van szó, hanem

egy valós helyzetről.

Deák István polgármester

tájékoztatása szerint Pethőhe-
nyén, Dózsa Györgya utcában

lévő 17-es számú ház 6-7 éve

égett le. A tulajdonos felújítás

helyett eladta, de a vételárból

egy görbe este után másnapra

nem sok maradt.

Telt múlt az idő, a romos

házat harapdálni kezdte az idő

vasfoga. A tulajdonost felszólí-

tották a veszélyes épület elbon-

tására, még a szomszéd is tá-

mogatta ezt azzal, hogy a tel-

kén felvonulhatnak a munká-

sok. A bontásból azonban újabb

Patkányok tanyája…
A tulajdonos nem elérhető

Csak nem új vevőre vár az életveszélyes épület?

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

tulajdonosváltás lett. Az új

„gazda” szintén megkapta a

felszólítást a bontásra. A jegyző

megtette a szükséges lépéseket,

az építési hatóság pedig bün-

tetést szabott ki.

Nem találják ki, hogy mi

történt… A büntetést nem fizet-

ték ki, viszont újra eladták a

romos ingatlant.

Időközben már zajlik a vég-

rehajtási eljárás. Az új tulajdo-

nos azonban nem elérhető. Az

egerszegi hölgynek küldött tér-

tivevényes levél azzal az üze-

nettel érkezett vissza, hogy a

címzett nem kereste.

Maradt tehát egy életveszé-

lyes épület, egy behajthatatlan-

nak látszó büntetés, s a patká-

Már most gondoljon a tanévkezdésre!Már most gondoljon a tanévkezdésre!

nyok tanyája (ezzel egy súlyos

közegészségügyi probléma).

Szóval patthelyzet van, ami-

nek senki sem örül. Különösen

nem az életveszélyesnek minő-

sített épület szomszédjában élő

kisgyermekes lakók.

E.E.
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Ott folytatódott, ahol befe-

jeződött. Már ami az ellenfelet

és az eredményt illeti.

A 2019/2020-as bajnoki

szezon utolsó mérkőzését a

MOL Fehérvár FC ellen ját-

szotta a . A Zala-ZTE FC

Párhuzamok…
– avagy biztatóan rajtolt a ZTE FC

egerszegen rendezett találkozó

1-1-es döntetlennel zárult. Az

egerszegiek emlékezetes egyen-

lítő gólját – majd a félpályáról

– lőtte.Babati Benjamin

A 2020/20201-es bajnok-

ság nyitómérkőzésén ismét a

Fehérvár FC volt a ZTE el-

lenfele, s a találkozó újfent

döntetlennel ért véget (3-3).

Ami eltérés a korábbi mér-

kőzéshez képest, hogy Márton

Gábor most már nem a ZTE,

hanem a Fehérvár kispadján

ült, az egerszegi csapat pedig

újonc NB I-es edzőt avatott

Boér Gábor személyében.

S hogy a párhuzamok em-

lítése folytatódjon, arról Ba-

bati gondoskodott. Az évzárón

ő állította be az 1-1-es vég-

eredményt, most pedig az

egerszegiek kapitánya nyitotta

meg a gólok sorát, (1-0), majd

le is zárta azt (3-3)!

Jó, változatos mérkőzés

volt, értékes döntetlennel.

Lapzárta után, augusztus

21-én lépMezőkövesden

Elérkezett Boér Gábor ideje.

Babati Benjamin (fehér szerelésben) folytatta…

Fotók: ZalatájFotók: Zalatáj

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu

pályára a ZTE. Egy dön-

tetlennel ott is kiegyez-

nénk.

E.E.


