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Ha otthon és munka van,
sokkal könnyebb az élet – han-
goztatta október 11-én a csalá-
dokért felelős tárca nélküli mi-
niszter a Kossuth rádió Vasár-
napi újság című műsorában,
amelyben bejelentette: január-
tól a csokkal vásárolt új épí-
tésű ingatlanoknál az 5 száza-
lékos áfa is visszaigényelhe-
tő lesz.

Hangsúlyozta: szükség van
arra, hogy a családoknak most

Ismét segít a kormány a családoknak
Az 5 százalékos áfa is visszaigényelhető lesz csok mellett

is segítsen a kormány, azokat
az eredményeket, amelyeket
az elmúlt tíz évben „elértünk,
megtartsuk, sőt igyekezzünk
tovább bővíteni”, és a korona-
vírus-járvány miatt ne kelljen
visszalépni.

A kormány ezért a csalá-
dok védelmében több lépést –
egy újabb családvédelmi ak-
ciótervet – tervez, amelynek
kiemelt területe az otthonte-
remtés, és az, hogy az új épí-

tésű otthonokat vásárlók ol-
csóbban juthassanak hozzá az
ingatlanokhoz.

Novák Katalin szerint az
otthonteremtési program hoz-
zájárul a gazdasági növeke-
déshez, munkát ad az embe-
reknek és családokat segít új
otthonhoz jutni. Fontosnak ne-
vezte, hogy a koronavírus-
járvány ellenére is minél több
embernek legyen munkája,
legyen olyan terület, ahol
sokan el tudnak helyezkedni,
és tisztességes munkával tisz-
tességes fizetést kaphatnak.

Kiemelte: a 2015-ben be-
vezetett csokkal 150 ezernél is
több család otthonteremtésé-
hez járult hozzá a kormány
csaknem 500 milliárd forinttal.
A cél pedig az, hogy a jövőben

is fokozottan tudják segíteni a
családokat – tette hozzá.

A tervezett áfacsökkentésre
példaként hozta, hogy ha va-
laki 2021. január elseje után új
építésű ingatlant vásárol – ami
lakás esetén nem haladja meg
a 150, háznál a 300 négyzet-
méteres alapterületet –, akkor
a mostani 27 százalékos áfa
helyett csak 5 százalékot kell
fizetnie. Egy 30 millió forintos
ingatlan vásárlásakor ez 6,5
millió forintos áfamegtakarí-
tást jelenthet, egy 50 millió
forintosnál pedig 11 milliót.

Bejelentette: azok, akik
csokkal vásárolnak új építésű
ingatlant, januártól az 5 száza-
léknyi áfatartalmat is vissza-
igényelhetik. Ez egy 30 milliós

Novák Katalin: „Ha otthon és munka van, sokkal könnyebb az
élet.”

Fotó: MTI-Földházi ÁrpádFotó: MTI-Földházi Árpád

Már csak az alvilág hiányzik az ellenzéki összefogásból
(bár mintha már ott lenne néhány képviselőjük), de ami késik,
az nem múlik. Ahogy Gyurcsány Ferenc fődemokrata, egy zsi-
dóktól elrabolt villa lakója mondja: akár az ördöggel is össze-
fognak, hogy az Orbán-kormányt megdöntsék 2022-ben.

Nos, ördög nem csak egy van. A főördög maga Gyurcsány
Ferenc, az alördögök neve hosszasan sorolható. Sokan vannak,
akik 2022-ben az Orbán-kormányt akarják megbuktatni. Ne
tévesszen meg senkit, hogy október 11-én az időközi ország-
gyűlési választáson a „demokratikus” ellenzéki koalíció közös
jelöltje vereséget szenvedett.

S azok sincsenek kevesen, akik belülről gyengítik a kor-
mányzó pártot. Kormánypénzen a kormány ellen dolgoznak.

Még nem késő. Nem kell szívbajosnak lenni, itt az ideje,
hogy „érzékeny” búcsút vegyenek tőlük.

E.E.

Még nem késő!

Gyurcsány Ferenc, a szemkilövető a hatalom megszerzésére
törekszik.

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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lakásnál a 6,5 milliós meg-
takarításon túl további 1,5
milliós visszaigénylést jelent,
az 50 milliósnál pedig a 11
milliós megtakarítás mellett
további 2,5 milliót, ami Novák
Katalin szerint biztosan a csa-
ládoknál marad, mert ők igé-
nyelhetik vissza az áfatar-
talmat.

A miniszter szerint az a jó
támogatás, ami a lehető leg-
szélesebb kör számára elér-
hető, ráadásul a legegyszerűb-
ben, viszont nem ad lehető-
séget a visszaélésre. A csok a
tapasztalatok szerint 2015 óta
így működik, ezért kötötték
össze az áfa-visszaigénylési
lehetőséget a csokkal, ami jól
bevált támogatási forma a
gyermekvállalás előtt állóknak
és a már gyermeket neve-
lőknek az otthonteremtésben.

A csokot a gyermekeiket
egyedül nevelő szülők is
igénybe vehetik már meglévő
gyermekeik után, használt in-
gatlanhoz is felhasználható, és
már egy gyermek vállalása
esetén, illetve gyermeket ter-
vező házaspároknak is jár a
támogatás – ismertette.

Hozzátette: nagycsaláddá
válás esetén az igénylők a
babaváró támogatást is teljes
egészében meg tudják tartani,
amihez hozzájön a csok, és
még felvehetnek egy 15 millió
forintos, garantáltan 3 százalék
alatti kedvezményes kamato-
zású, hosszú futamidejű köl-
csönt.

Mint ismeretes, Novák Ka-
talint október 1-jétől nevezte
ki – miniszterel-Orbán Viktor
nök javaslatára – Áder János
köztársasági elnök családokért
felelős tárca nélküli minisz-

Ismét segít a kormány a családoknak
Az 5 százalékos áfa is visszaigényelhető lesz csok mellett

ternek. Munkáját két államtit-
kár segíti: a parlamenti ügye-
kért felelős és aZsigó Róbert
koordinációért felelős Ekler

Gergely, aki zalaegerszegi
születésű és kötődésű, s eddig
Novák Katalin kabinetfőnöke
volt. (Forrás: )MTI

Novák Katalin Ekler Gergely (balról) és Zsigó Róbert (jobbról)
társaságában szeptember 18-i miniszterjelölti meghallgatása
után az Országgyűlésben.

Fotó: Novák Katalin FB-oldalaFotó: Novák Katalin FB-oldala

Korábban már többször is
foglalkoztunk egy zalaeger-
szegi társasház felújításával,
ahol éppen csak elkezdődött a

Jogerőre emelkedett a bíróság ítélete
Nem bíznak a végrehajtásban az Átalszegett utca 33-as ház lakói

munka, s már félbe is szakadt.
Lassan három éve ennek.

Tornyos Norbert vállalkozó
egyik napról a másikra levo-

Elindult a végrehajtási eljárás.

nult a munkaterületről. Akkor
ezt nyilatkozta lapunknak:
„Nem tűntünk el, november-
ben tudnak jönni az emberek,
akkor folytatjuk a munkát.”

Lassan egy éve ennek. Az
Átalszegett utca 33-as számú
társasház lakói sok fórumon
próbálkoztak, hogy a munka
folytatására, befejezésére bír-
ják a vállalkozót. Annál is in-
kább, hiszen a felújítás költsé-
gének jelentős részét már ki-
fizették neki. Mindhiába, ezért
bírósághoz fordultak.

A Zalaegerszegi Járásbí-
róság időközben kötelezte az
alperes céget, hogy fizessen
meg a felperesnek 16 millió
792 ezer forintot, ennek az
összegnek késedelmi kamatát,
közel 2 millió forint + ÁFA

perköltséget és 1 millió forint
kereseti illetéket az állam
javára.

Előző számunk megjelené-
se óta jogerőre emelkedett a
bíróság ítélete. Elindult a vég-
rehajtási eljárás, de csak az-
után, hogy a lakóközösség
átutalt a bíróság számlájára
170 ezer forintot.

S hogy mi lesz a végre-
hajtás eredménye? Ez még a
jövő titka. Mint azt Szalai Béla
közös képviselő elmondta, le-
het, hogy egy „fillért” sem lát-
nak. S ha most valami csoda
folytán egy vállalkozó jelent-
kezne, hogy nagyon olcsón
elvégzi a munkát, nem tudnák
kifizetni, hiszen a számlájukon
nem maradt pénz.

E.E.

HIRDETÉSÉT feladhatja a
havilapban.Zalatáj

Telefon: (92) 596-936;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
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Az idei évben 2020. szep-
tember 19-én (szombaton) tar-
totta ünnepi ülését Zala Megye
Közgyűlése.

A rendezvény az eMeRTon
és Príma díjas Bognár Szilvia
énekművész, lant-Kónya István
művész és az Artisjus és Príma
díjas nép-Szokolay Dongó Balázs
zenész műsorával vette kezde-
tét. A Himnusz elhangzását kö-
vetően a jelenlévők a tavasszal
elhunyt megyei díszpolgárra,
Fekete Györgyre emlékeztek.

Dr. Pál Attila, a megye-
gyűlés elnöke ünnepi köszön-
tőjében kiemelte: Jelen ko-
runkban a bizalom és a hit a
legjelentősebb iránytűnk és ez-
zel párosul a példamutató
összefogás. Ennek köszönhető,
hogy jó úton haladunk célunk
felé, hogy fejlett és erős Zala
megyét építsünk.

Ezt követően Benkő Tibor
honvédelmi miniszter mondott
ünnepi beszédet. Hangsúlyoz-
ta: Zala történelme során sok-
szor küzdött a szabadságért, a
magyarságért. Ugyanakkor ki-
emelkedő személyeket is adott
az országnak.

Az esemény további részé-
ben elsőként a Zala Megye
Díszpolgára kitüntető cím ke-
rült átadásra. Idén a címet dr.
Sipos Gyula megyei rendőrfő-
kapitány kapta Zala megye
közbiztonságáért végzett pél-
daértékű munkája elismeré-
seként. Irányítása alatt az
eddigiektől eltérő, megújult
szemlélet és szolgálati rend
bevezetése alapozta meg azo-
kat az eredményeket, melyeket
a Zala Megyei Rendőr-főka-
pitányság 2015 óta elért, segít-
ve ezzel a megyében élők
szubjektív biztonságérzetének

A bizalom, a hit és az összefogás
Ünnepi megyegyűlés Zalaegerszegen

javítását. Az eredmények el-
érését segítette a megújult pa-
rancsnoki szemlélet és az in-
nováció. A főkapitányság je-
lentős munkát folytatott az
illegális migráció megfékezése
során, valamint kiemelt figyel-
met kapott a 2020. évben a
kialakult járványügyi helyzet-
ben történő védekezés. Mind a
megszabott feladatok végre-
hajtása, mind az állomány
védelme nagy odafigyeléssel
és precizitással zajlik.

A közgyűlés Zala megye
közigazgatásáért díjat adomá-
nyozott – a közösség szolgá-
latáért végzett példaértékű te-
lepülésvezetői munkájáért –
Szabó Józsefnének, Mikekará-
csonyfa község volt polgár-
mesterének.

A közgyűlés Zala megye
egészségügyéért díját – több
évtizedes szakmai felkészült-
séggel, emberséggel végzett
gyógyító tevékenysége elisme-
réseként – dr. Gárdos Sándor
(Keszthely) kapta.

Zala megye szociális gon-
doskodásáért díjban részesült
– a szociális szférában végzett
munkája és a civil életben
vállalt önkéntes közösségszer-
vező tevékenysége elismeré-
seként – Gulyásné Belinszky
Ilona, a Zalaszentgróti Szociá-
lis, Család- és Gyermekjóléti
Központ intézményvezetője.

A testület Zalai pedagógus
díjban részesítette – a kistele-
püléseken végzett több évti-
zedes lelkiismeretes pedagó-
gusi és kiemelkedő közösség-
fejlesztő munkájáért – Né-
methné Szakács Irént, a Tófeji
Kincskereső Általános Iskola
tanítóját.

A közgyűlés Zala megye
sportjáért díjat adományozott
– több évtizedes eredményes,
kiváló szakmai és pedagógiai
felkészültséggel végzett edzői
tevékenysége elismeréséül –
Gellei Imre labdarúgó-edző-
nek, akivel szép sikereket
ért el a ZTE együttese és
irányította a magyar váloga-
tottat is.

Zala megye sportjáért díj-
ban részesült – Zala megye
sportéletében végzett 100 éves
tevékenysége elismeréseként –
a Zalaegerszegi Torna Egylet -
ZTE Balaicz Zoltán. A díjat ,
Zalaegerszeg Megyei Jogú Vá-
ros polgármestere és a több-
szörös magyar bajnok és kupa-
győztes válogatott kosárlabdá-
zó vette át azBodrogi Csaba
egyesület nevében.

A közgyűlés Zalai civil
társadalomért és nemzetisége-

kért díjat adományozott –
Keszthely különböző generá-
ciói közötti együttműködés és
az időskorú lakosság iránti
felelősséggel végzett munkája
elismeréseként – Keszthely Vá-
ros Idősügyi Tanácsának, a
díjat , KeszthelyNagy Bálint
polgármestere vette át.

A közgyűlés Zala megye
fejlesztéséért díjban részesítet-
te kiváló színvonalú térség-
fejlesztő munkája elismerése-
ként Rodekné Hederics Erikát
(Nagykanizsa).

Zala megye fejlesztéséért
díjat kapott – a folyamatosan
magas színvonalon végzett
közszolgáltatásért és innovatív
tevékenységért, társadalmi sze-
repvállalásáért – a Zalavíz Zrt.
A társaság nevében Arnhoffer
András elnök-vezérigazgató
vette át az elismerést.

A közgyűlés Zala György
díjat adományozott – a megye
képzőművészeti életében be-
töltött, illetve kiemelkedő te-
hetséggondozó és vizuális ne-
velő munkája elismeréseként –
Stamler Lajosnak (Nagyka-
nizsa).

Az elismerésben részesül-
tek képviseletében Zala Megye
Díszpolgára, dr. Sipos Gyula
megyei rendőrfőkapitány osz-
totta meg ünnepi gondolatait a
jelenlévőkkel.

A program végeztével álló-
fogadásra került sor, ahol po-
hárköszöntőt mondott Vigh
László miniszteri biztos, or-
szággyűlési képviselő. (Forrás:
Zala Megyei Közgyűlés).

Fotó: Pezzetta Umberto – Zalai HírlapFotó: Pezzetta Umberto – Zalai Hírlap

Az idei kitüntetettek a vezetőkkel.
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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.

(2008.09.18.)

(2008.10.02.)

(2008.10.16.)

• 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.

Helyzetkép 2008.09.15

Politika apróban

Kísért a múlt

– Azt hallom, hogy te hallgattad le, amikor az öltözőben
szidtuk a főnököt!...

– Emlékszel? Annak idején a szemináriumokon is folyton azt
szajkózták, hogy hozzánk nem gyűrűzik be az olajválság!...

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

www.zalatajkiado.huwww.zalatajkiado.hu
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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

Néhány nappal a zalaszent-
gróti képviselő-testület ülése
után, szeptember harmincadi-
kán beszélgettünk Baracskai
József Gyárpolgármesterrel a
utcai szegregátum rehabilitá-
cióját célzó projekt állásáról. A
pályázatról korábban már
többször is írtunk, most arról
kérdeztük a polgármestert, hogy
sikerült-e előbbre lépni.

Baracskai József elmondta,
hogy a szeptember 24-i testü-
leti ülésre egy határozati ja-
vaslattal készültek:

„Zalaszentgrót Város Ön-
kormányzata Képviselő-testü-
lete úgy dönt, hogy Zalaszent-
grót Város Önkormányzata,
mint Kedvezményezett által
elnyert TOP-4.3.1-15-ZA1-2016-

Szegregáció, integráció és más ügyek
Baracskai Józsefet, Zalaszentgrót polgármesterét kérdeztük

00003 azonosítószámú, „A Gyár
utcai szegregátum rehabilitá-
ciója” című projekt vonatko-
zásában az operatív programok
keretében támogatásban része-
sített kedvezményezettekkel kö-
tendő támogatási szerződések-

hez kapcsolódó Általános Szer-
ződési Feltételek 14.3. pontjá-
ban foglaltakra tekintettel eláll
a Pénzügyminisztérium Regio-
nális Fejlesztési Operatív Prog-
ramok Irányító Hatósága, mint
támogató és Zalaszentgrót Vá-
ros Önkormányzata, mint ked-
vezményezett közötti Támoga-
tási Szerződéstől, amely indo-
kául az alábbiakat jelöli meg:

– a pályázat benyújtása és
annak elbírálása között eltelt
időtartam olyan nagyságrendű,
hogy az időközben bekövetke-
zett – Zalaszentgrót Város
Önkormányzatának, mint ked-
vezményezettnek fel nem ró-
ható – változások miatt a pá-
lyázat megvalósítása arányta-
lan nehézségekbe ütközne.

– a pályázat benyújtásakor
támogatási igényként megjele-
nített összeghez képest csök-
kentett támogatási összeg okán
a megvalósítás előkészítése
során – a pályázati felhívásban
rögzített korlátok ismeretében
– megállapítást nyert, hogy a
pályázatban szereplő, vállalt
műszaki-szakmai eredmény
megvalósításának feltételei nem
állnak fenn, a támogatott for-
mában a pályázat nem meg-
valósítható.

Zalaszentgrót Város Önkor-
mányzata, mint Kedvezménye-
zett részére a támogatás folyó-
sítására, valamint előleg igény-
lésére nem került sor.

Zalaszentgrót Város Önkor-
mányzata Képviselő-testülete
felkéri a polgármestert, hogy
tegye meg a szükséges intéz-
kedéseket.

Határidő: 2020. szeptem-
ber 30.

Felelős: Baracskai József
polgármester”

– Sajnos kénytelenek vol-
tunk visszavonni az előter-
jesztést az ülésen, ugyanis két
képviselő – ifj. Veress János és
Grebenár Péter – nem volt je-
len. Az ő véleményükre is kí-
váncsiak voltunk, ilyen fontos
ügyben szükség van minden
képviselő határozott állásfog-
lalásra, legyen az igen vagy
nem – mondta Baracskai
József.

Mint ismeretes még 2016-
ban nyújtotta be pályázatát az
önkormányzat, amit 2019-ben
bíráltak el. Az igényelt 200
millió forint helyett 140 mil-
liót ítéltek meg. A csökkentett
összegű támogatásból a szak-
értők szerint a projekt eredeti

műszaki tartalommal nem va-
lósítható meg.

– A gazdasági és városfej-
lesztési bizottság döntése sze-
rint a projektet a szabályok
szerint nem lehet megvalósí-
tani – folytatja a polgármester.
– Keressük a megoldási le-
hetőséget. Beszéltünk a Gyár
utca 59-ben lakókkal, a bérleti
szerződéseket csak egy évre
kötjük. Kértük a lakókat, hogy
próbálják megoldani maguk is
a lakhatási problémát, mi is
keressük a segítségnyújtás for-
máját. Az október végi tes-
tületi ülésen ismét napirendre
kerül a projekt. Remélem, ak-
kor már minden képviselő ott
lesz, s elmondja a véleményét
– reméli Baracskai József.

S ha már ott voltunk a pol-
gármesternél, két másik té-
mában is kérdeztük. Nemrég
rendkívüli szülői értekezletet
tartottak az .óvodában

– Sajnos problémát okoz az
óvodapedagógusok hiánya. Egy
elköltözött, egy felmondott,

egy pedig családi örömök elé
néz. Kettő helyett csak egy
óvónő van a csoportban. Ke-
ressük a megoldást, pályázatot
írtunk ki, személyes megbe-
széléseket folytatunk, bízunk a
megoldásban – reménykedik a
polgármester.

Arra a felvetésre, hogy –
amennyiben nem sikerül meg-
oldani a szakemberhiányt – sor
kerül-e a két óvoda összevo-
nására, Baracskai József azt
válaszolta:

– Erről akkor beszéljünk,
ha nem lesz más megoldás.

Sok embert érdekel Zala-
szentgróton, hogy mi lesz a
vihar által tavaly megrongált
Hősi emlékművel.

– A szakvélemény szerint
elkerülhetetlen volt a megma-
radt rész lebontása. Több el-
képzelés is van a helyreál-
lításra, de még nem született
döntés. Az viszont biztos,
hogy erre idén már nem kerül
sor – mondta a polgármester.

E.E.

Az ominózus Gyár utcai épület.

Még nem született döntés a
Hősi emlékmű helyreállításá-
ról.

Baracskai József polgármes-
ter.

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

Fotó: ZalatájFotó: Zalatáj

Fotó:
Zalaszentgrót honlapja

Fotó:
Zalaszentgrót honlapja
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Végéhez közeledik a Zala megyei felzárkózás-politikai
együttműködések EFOP-1.6.3-17 kódszámú projekt. Ennek
alapvető célja megyei szintű koordinációs és konzultációs rend-
szer kialakítása volt, növelve ezzel a szolgáltatásokhoz való
egyenlő esélyű hozzáférését.

A 3 éves projekt 2017. november elsején indult. A megvaló-
sítást a Zala Megyei Önkormányzat és a Szociális Gyermek-
védelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltsége konzorciumi
partnerségben kezdte, majd jogszabályi változások miatt 2019
őszén az SZGYF helyét a Társadalmi Esélyteremtési Főigaz-
gatóság vette át.

A Zala Megyei Felzárkózási Fórum a projekt időszakában
évente kétszer ülésezett. A tagságot, többek között, a helyi
önkormányzati szereplők, a helyi és a megyei roma nemzetiségi
önkormányzat képviselői, a megyében működő civil szerveze-
tek, egyházak, közszolgáltatási intézmények, a kormányhivatal,
fejlesztési és képzési bizottságok, a tankerületi központ képvi-
selői mellett, a megyei gazdasági szereplők alkották. Állandó
meghívottak voltak az EMMI társadalmi felzárkózásért felelős
szakterülete, a Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak háló-
zata, valamit a megyei rendőr-főkapitányság képviselője.

A Fórumokon a legkülönfélébb témákban hallhattak előadá-
sokat a résztvevők. Igyekeztek folyamatosan tájékoztatni a Fó-
rum tagságát a projekt előre haladásáról, a felzárkózás-politi-
kához kapcsolódó eredményekről és a már megvalósult jó
gyakorlatokról.

A Fórum két munkacsoportot hozott létre: a „Nők, gyerme-
kek, fogyatékosok és idősek felzárkózásával foglalkozó mun-
kacsoportot”, valamint „Romák és mélyszegénységben élők fel-
zárkózásával foglalkozó munkacsoportot”. A munkacsoportok
12 ülést tartottak, 12-15 fővel. A munkacsoportokat a ZMÖ és az
SZGYF munkatársain kívül a szociális ellátórendszerben, az
egészségügyben, illetve a rendvédelemben dolgozó szakembe-
rek, civil szervezetek képviselői és a roma nemzetiségi önkor-
mányzat tagjai alkották. Feladatuk a szolgáltatási hiányok kikü-
szöbölését segítő együttműködések feltérképezése és a Fórum
számára megoldási javaslatok megfogalmazása volt.

A projekt leglátványosabb része a közösségi együttműködést
erősítő rendezvények lebonyolítása volt. Az első rendezvényen
(2018.04.27.) Zalaegerszegen a célcsoportot az idősek alkották,
akik három, őket érintő előadást hallgathattak meg. A második ren-
dezvényen (2018.06.12.) Nagykanizsán a roma célcsoport számá-
ra tartottak három előadást. Harmadik alkalommal (2018.11.17.)
a megyeszékhelyi Liszt-iskolában a fizikai és érzékszervi fogya-
tékossággal élő fiatalok mindennapi problémái voltak terítéken.

A negyedik rendezvény (2018.12.01.) Nagykanizsán zajlott,
ahol a városi parasportnap keretében szerveztek állapotfelmérést
és egyéb programokat. Az ötödik rendezvény (2019.02.27.)
házigazdája a Csapi Térségi Általános Iskola, Szakközépiskola
és Kollégium volt több előadással a hátrányos helyzetű
gyermekek részére. A hatodik rendezvényen (2019. 04. 23.) a
célcsoportot a nők és a gyermekek alkották. Egészségügyi
szűrések és felvilágosító előadások várták őket.

Lezárul a Zala megyei felzárkózás-politikai projekt

A projektidőszak legnagyobb rendezvényére (2019. 09.28.)
Lentiben került sor. A több száz főt megmozgató Egészségfesz-
tiválon egészségügyi szűréseket végeztek, s az egészséges
életmódra való nevelés is célkeresztbe került.

A nyolcadik rendezvényen (2019.11.26.) Sármelléken érzé-
kenyítő és sportfoglalkozásokra került sor. A kilencedik alka-
lommal (2020.02.26.) a letenyei Kolping Otthonban szerveztek
közösségi együttműködést erősítő rendezvényt idősek számára.
A tizedik rendezvényre (2020.09.03.) a Zobori Élményparkban
(Zalaszabar) került sor, ahol hátrányos helyzetű fiataloknak
tartottak előadásokat. A projekt utolsó előtti rendezvényének
(2020.09.15.) a Megyeháza adott otthont. Ennek a célcsoportját
a nők alkották. A programok több témában több helyen zajlottak.

Az utolsó, tizenkettedik rendezvényt a keszthelyi Zöldmező
Utcai Szakiskolában tartották, ahol a speciális nevelési igényű
diákoknak tartottak előadásokat.

A projekt időszakában a következő dokumentumok születtek:
Szolgáltatási Út Térkép:
A Szolgáltatási Út Térkép egy olyan dokumentum, melynek

feladata a megyében meglévő szolgáltatások lakossághoz való
elérésének vizsgálata, különös tekintettel a helyi szinten hiányzó
szolgáltatásokra, és annak megoldási javaslataira.

Megyei Esélyteremtő Paktum:
A Megyei Felzárkózási Fórum által létrehozott olyan, a

Szolgáltatási Út Térképen alapuló együttműködések gyűjtemé-
nye, melyek a helyi szereplőknél rendelkezésre álló eszközök,
szolgáltatások, intézmények stb. felhasználásával megoldásokat
nyújtanak a települési szinten jelentkező hiányok ellátására.

Lokális és horizontális felzárkózási folyamatok:
A megyében végrehajtásra kerülő fejlesztési programok átte-

kintése és azokban a felzárkózási szempontok lokális és
horizontális érvényesítése.

A Zala megyei felzárkózás-politikai együttműködések elne-
vezésű projekt 2020. október 31-én zárul le.

A hátrányos helyzetű gyermekek kiemelt figyelmet kaptak.

Zete 1920 Hagyományõrzõ Egyesület
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A és aZala Megyei Védelmi Bizottság Magyar Honvédség
12. sz. Katonai Igazgatóság és Érdekvédelmi Iroda által meghir-
detett vetélkedőt 14 csapat részvételével 2020. szeptember 23-án
tartották a . Az október 7-én a MegyeházaCsácsi Arborétumban
Deák-termében tartott ünnepélyes eredményhirdetésen átadásra
kerültek az első három helyezett díjai.

A rendezvény a témához illő katonás rendben zajlott le. Dr.
Sifter Rózsa Zala Megyei Vé-kormánymegbízott asszony, mint a
delmi Bizottság elnöke adta meg az engedélyt az ünnepélyes
„állománygyűlés” megtartására. Egy, a verseny hátterét érzékel-
tető videofilm megtekintése után megtartott ünnepi beszédében
dr. Sifter Rózsa idézte Orbán Viktor miniszterelnök klasszikussá
vált mondatait. „Minden magyar gyermek őrhely”..., „csak az a
miénk, amit meg tudunk védeni”..., „határa csak az országnak
van, a nemzetnek nincs”. Majd a következő gondolatokkal foly-
tatta: a honvédelmi fejlesztés egyik pillére az infrastruktúra fej-
lesztése, ennek keretében valósul meg hamarosan Zalaeger-
szegen a tanküzem is. A másik pillér a motivált, haza szolgála-
tára alkalmas fiatalok nevelése. Csak egészséges nemzettudattal
lehet jövőt építeni. Legismertebb Nobel-díjasunkat, Szentgyörgyi
Albertet is a fiatalok elé állította példaképül.

Ezt követően a kormánymegbízott asszony Ferge László
őrnaggyal, a MH. 12. sz Katonai Igazgatóság és Érdekvédelmi
Iroda vezetőjével együtt adta át az elismerés jeleként a három
legkiválóbb csapat tagjainak az emléklapot és tárgyjutalomként a
serleget.

Elsőként a harmadik helyezést elért keszthelyi Asbóth Sán-
dor Technikum Pesti Annamária, Mátéscsapata került sorra:
Barbara, Merekva Bence, Kiss Brúnó.

Majd a második helyezettként befutó zalaegerszegi Ganz Áb-
rahám Technikum 1. sz csapatát szólították elismerésük átvé-
telére, akik: Nádasi Fruzsina, Murányi Regina, Vörös Roland,
Cserkúti Máté.

Végül az első helyezést kivívó nagykanizsai Zsigmondy
Vilmos Technikum 2. csapatának tagjai vehették át elismerő
oklevelüket és tárgyjutalmukat: Bánhegyi Dorina, Bánhegyi
Beatrix, Kiss Ármin, Levák Bence.

„Határa csak az országnak van, a nemzetnek nincs”
Honvédelmi vetélkedő diákoknak

Ezt követően a segítő pedagógusok elismerése következett:
Sárkány János Varga György, az Asbóth Technikum, , a Ganz
Ábrahám Technikum, valamint , a ZsigmondyCsermák Tamás
Technikum pedagógusa vehetett át elismerést.

Az eredményhirdető rendezvény zárószakaszában Ferge Lász-
ló őrnagy emlékcsomagokat adott át dr. Sifter Rózsa kormány-
megbízott asszonynak, , a Zala Megyei Köz-Pácsonyi Imrének
gyűlés alelnökének, , a Zalaegerszegi Szakkép-Szabó Károlynak
zési Centrum kancellárjának, , ugyanezenVízlendvay Lászlónak
intézmény főigazgatójának, , a NagykanizsaiBene Csabának
Szakképzési Centrum főigazgatójának, , aLaukó Emőkének
nagykanizsai Zsigmondy Technikum igazgatójának.

Összegzésként elmondható, azt még nem tudjuk, a díjazott
fiatalok közül hányan orientálódnak majd a honvédelmi életpá-
lya felé, az azonban biztos, hogy eredményes részvételük felejt-
hetetlen élménnyel gazdagította testi-lelki fejlődésüket

Borsos András

A győztes csapat.

A következő tanévtől hon-
védkadét-szakképzés indul Za-
laegerszegen. A leendő diákok
a gépjármű-mechatronikai tech-
nikusképzés keretében sajá-
títhatják el a honvédelmi is-
mereteket.

Honvédkadét-szakképzés indul Zalaegerszegen

Ruszin Romulusz Honvé-, a
delmi Minisztérium humánpo-
litikai államtitkára a képzés
október hatodikai zalaegersze-
gi bejelentésekor elmondta: or-
szágszerte több mint hetven is-
kolában folyik már kadétkép-

zés valamilyen szinten, szeret-
nék elérni, hogy ezzel a tanu-
lási lehetőséggel minél jobban
lefedett legyen Magyarország.

A zalaegerszegi képzés ki-
váló példája a magyar haderő-
fejlesztési program átgondolt-
ságának, hiszen a közeljövő-
ben a városban harcijármű-
gyártás indul és a szükséges is-
meretek oktatása is megvaló-
sul – jelezte az államtitkár.

Úgy fogalmazott: a honvé-
delem nemzeti ügy, minden
magyar ember felelőssége.
„Mindenkinek meg kell érte-
nie, miért fontos a 21. század-
ban is a honvédség, és miért
van szükség a magyar kato-
nákra határon belül és kívül”.

Amikor valaki „önként vál-
lalja, hogy élete árán is meg-
védi Magyarországot és a pol-
gárait”, annál nemesebb cél
kevés van – hangsúlyozta a
HM államtitkára.

Balaicz Zoltán polgármes-
ter (Fidesz-KDNP) azt mond-
ta: Zalaegerszeg nem véletle-

nül csatlakozott a honvédka-
détképzéshez, mert a városban
fontosak a történelmi emlékek,
a katonai hagyományok ápo-
lása, erősítése. A haderőfej-
lesztési programmal pedig nem-
csak a NATO-vállalásainkat
tudjuk teljesíteni, de saját
biztonságunkat is szolgáljuk
vele – közölte.

A polgármester emlékezte-
tett arra is: még csak néhány
hete annak, hogy bejelentették,
Zalaegerszegen indul 2022-
ben a német Lynx gyalogsági
harcjárművek gyártása.

Németh Dezső, a képzés-
nek helyet adó Zalaegerszegi
Szakképzési Centrum Munká-
csy Mihály Technikumának
igazgatója arról beszélt, hogy
az intézményben fakultációs
szinten már oktatnak katonai
alapismereteket, amelynek gya-
korlati részét – mint a fegyver-
és alaki ismeretek vagy a te-
reptani ismeretek – a honvéd-
ség közreműködésével végzik.
A honvédkadét-szakképzést a
már egy éve tartó előkészü-
letek után a 2021-22-es tanév-
től vezetik be Zalaegerszegen.
(Forrás: )MTI

Ruszin Romulusz (b) átadja a honvédkadét-szakképzést iga-
zoló okiratot Balaicz Zoltán polgármesternek. Mellettük Szabó
Károly, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum (ZSZC) kancel-
lárja (j3), Vizlendvai László, a ZSZC főigazgatója (j2) és Né-
meth Dezső.

Fotó: MTI/Varga GyörgyFotó: MTI/Varga György
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Katarina Barley Európai Parlament, az egyik alelnöke azt
mondta a német országos közszolgálati rádiónak, hogy „ki kell
éheztetni pénzügyileg” az olyan tagállamokat, mint Lengyel-
ország Magyarországés .

A Deutschlandfunk – hogy mentse ennek a némbernek a kije-
lentését – „önkritikát” gyakorolt: azt állították, hogy csak hang-
zatosabbá, feltűnőbbé akarták tenni Barley kijelentését, aki való-
jában kiéheztetését említette.Orbán Viktor

Nem tudom, hogy gondolja a magyar miniszterelnök kiéhez-
tetését ez a szipirtyó. Munkatáborba zárják Orbánt? Ebben Né-
metországnak van „némi” gyakorlata. Egyik napról a másikra ki-
forgatják a vagyonából? Ehhez is értettek egykor (lásd a zsidók
elrabolt vagyona). Tragikomikus történések. Itt tart ma az Euró-
pai Unió és a közszolgálati német rádió.

Aztán itt van és kabaréműsora. ADonáth Anna Vera Jourova
Momentum EP-képviselője a nagy nyilvánosság előtt szemünkbe
hazudja, hogy ő nem egyeztet „magyar ügyekben” Vera Jourova
cseh biztossal. Aztán a HírTV birtokába került felvétel szerint
Donáth Anna egy belsős videobeszélgetésen elárulja elvtársai-
nak, hogy háromnaponként szokott beszélni Jourovával, folya-
matosan tájékoztatta őt a magyar „ügyekről.”

Ő hát Donáth Anna, aki a demokrácia felkent papnőjének
hiszi magát. Pedig csak egy hazudós országáruló. Nem haza- és
nem nemzetáruló. Mert még ahhoz is kevés.

Nézzük csak ki is ez a Vera Jourova?! A Magyar Nemzet cik-
ke szerint „néhány évvel ezelőtt korrupció gyanújával letartóz-
tatták a prágai repülőtéren. Az Európai Bizottság alelnöke meg-
szenvedte az előzetes letartóztatást: elvesztette a családját és a
munkáját. Jourová végül háromszázezer euróra perelte a cseh
államot.

Mindezek ellenére saját rossz tapasztalatai sem tartották
vissza az uniós »alapszerződés értékeinek őrzőjét attól«, hogy
bírósági ítéletek nélkül hirdessen ítéletet Magyarországról a
magyar emberek demokratikus választási lehetőségeiről vagy a
magyar miniszterelnökről. Az Európai Bizottság alelnöke koráb-

Egy brancsba tartoznak
– avagy a nyugati demokrácia diszkrét bája

ban még annak volt a híve, hogy mindenkit megillet az ártat-
lanság vélelme. Főleg akkor, amikor 2006-ban Prágában letar-
tóztatták, mert a vád szerint a cseh kormány regionális fejlesz-
tésért felelős helyettes államtitkáraként kétmillió cseh korona
(mintegy hetvenezer euró) kenőpénzt fogadott el a Budišov kas-
télyának felújítására szánt uniós támogatásból. Mivel az ügyész-
ség egy titkos hangfelvételen kívül nem talált elegendő bizonyí-
tékot Vera Jourová ellen, a jogászból lett politikus beperelte a
cseh államot. Eredetileg nyolc és fél millió cseh koronára (kb
háromszázezer euró) tartott igényt a fogva tartása idején kiesett
bevételeire hivatkozva, amiből végül három és fél millió koronát
(százhúszezer euró) meg is kapott.

Jourová 33 napot töltött előzetes letartóztatásban, majd a
cseh ügyészség 2008 nyarán felmentette arra hivatkozva, hogy
nem találtak elegendő bizonyítékot ellene. Jourová megszenved-
te az előzetes letartóztatást. Bár nem nyert bizonyítást bűnös-
sége, férje elhagyta. Jól tudja tehát, milyen könnyen tönkre me-
het egy ember élete a vádaskodások miatt.

Az EB alelnökeként, vagyis »az uniós alapszerződés értékei-
nek őrzőjeként« mégsem tartotta vissza semmi attól Jourovát,
hogy ítéletet alkosson bírósági eljárás nélkül Magyarországról, a
magyar emberek demokratikus lehetőségeiről vagy a magyar
miniszterelnökről.”

Vera Jourova esetéről a nagyszerű magyar film, A tanú jut
eszembe. Az elítélt gátőrnek, Pelikánnak mondja a börtönőr,
miután szabadon engedik: „A gombócot is megzabálta, a bort is
megitta, ki sem végzik, dohányt is kap, egy brancs maguk, ne is
tagadja.”

Valóban egy brancsba tartozik Vera Jourova, Katarina Barley
és Donáth Anna.

E.E.

Donáth Anna és Cseh Katalin… Ők is „képviselik” Magyaror-
szágot az EP-ben.

Vera Jourova, az uniós alapszerződés értékeinek őrzője.

Katarina Barley, az EP dietetikusa. Éheztetéssel gyógyítaná
Magyarországot. Vagy Orbán Viktort.

Fotó: AFPFotó: AFP

Fotó: képernyőfotóFotó: képernyőfotó

Fotó: AFPFotó: AFP
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A Zala Megyei Gondoskodás Egyesített
Szociális Intézmény

(8900 Zalaegerszeg, Külső-Kórház utca 2.)

azonnali kezdéssel felvételt hirdet

VEZETŐ ÁPOLÓ
ÁPOLÓ, GONDOZÓ
TELEPHELYVEZETŐ

FEJLESZTŐ PEDAGÓGUS
FOGLALKOZTATÁS-SZERVEZŐ

SZOCIÁLIS/TERÁPIÁS MUNKATÁRS
koordinátori feladatokat ellátó ÁPOLÓ

munkakörökbe.

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.

Átadták a leendő M76-os
gyorsforgalmi út zalaegerszegi
bevezetőjét szeptember 24-én,
csütörtökön.

Több mint 3,7 milliárd fo-
rintos beruházással két és fél
év alatt készült el a 76-os főút
kétszer kétsávos zalaegerszegi
bevezető szakasza, a készülő
M76-os autópálya majdani
csatlakozásaként.

Pántya József, a beruházó
Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztő (NIF) Zrt. útfejlesztési
igazgatója a helyszínen tartott
sajtótájékoztatón elmondta: a
másfél kilométer hosszú úton a
korábbi négy helyett egy szint-
beli kereszteződés maradt,
ugyanakkor az út alatt gyalo-
gos átjáró, valamint földút és
vadátjáró is készült. A kétszer
kétsávossá bővített főúttal pár-
huzamosan egy kilométeres
szervizutat is építettek, illetve
csaknem fél kilométer hosszan
cölöptámfal készült az erdős
terület megóvása érdekében.

A szakember hozzátette:
várhatóan októberben adják át
az M76-os gyorsforgalmi út
M7-es autópálya Balaton-és
szentgyörgy közötti 5,6 kilo-
méteres szakaszát. A tervek

Egy lépéssel közelebb…
szerint 2022-ben fejezik be a
Balatonszentgyörgy és Fenék-
puszta közötti 3 kilométeres új
nyomvonalat, ezen a rövid
szakaszon azonban összesen
11 hidat kell megépíteni.

A Zalaegerszeg és Fenék-
puszta közötti 44 kilométeres
pályaszakasznak már zajlik az
engedélyeztetési eljárása, ok-
tóberre várják az építési en-
gedélyeket, így a szintén ké-
szülő kiviteli tervekkel várha-
tóan jövő tavasszal írhatják ki
a kivitelezői közbeszerzési pá-
lyázatokat – fejtette ki Pántya
József.

Vigh László országgyűlési
képviselő (Fidesz), miniszteri
biztos arra tért ki, hogy a
ZalaZone Járműipari Tesztpá-
lyához kapcsolódva a majdani
M76-os autópálya különleges-
sége lesz az a 11 kilométeres
nyomvonal, amelyen ugyan-
csak tesztelhetik a járműveket.

Balaicz Zoltán, Zalaeger-
szeg polgármestere (Fidesz-
KDNP) arról beszélt, hogy a
zalai megyeszékhely gazda-
ságfejlesztési programjához el-
engedhetetlen a bekötés az
ország gyorsforgalmiút-háló-
zatába, ami a Modern Városok

Programnak is a legfontosabb
eleme. A város a sármelléki
repülőtérrel és az M7-es
autópályával összekötő M76-

oson kívül azt is tervezi, hogy
Körmendet és az osztrák határt
is sztrádán lehessen elérni.
(Forrás: )MTI

Balaicz Zoltán (balról), Pántya József és Vigh László az átadá-
son.

Fotó: FacebookFotó: Facebook
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